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Klubo vadovybė kiekvieną pir
mą penktadienį šaukiasusirin-
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I Valstybės Departamentas vėl
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’ gracijos ir Natūralizacijos ko- 
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- Nežinomi nau-

Chicagos Lietuvių Spaudos Klubas kalbėjo 
apie veiklu lietuvį visuomenininkų -

CHICAGA, III. — Praeito penktadienio vakarą Marquette 
Parko Fieldhouse-salėje buvo pasveikintas ir pagerbtas iškiliau- 

.sias lietuvis pamoksliįiničas ir visuomenės; vedėjas kan.. Vaclovas 
Zakarauskas. Pamokslų jo klausosi dėl dorovinio elemento kiek-, 
vienoje pasakojamoje mintyje, o visuomenininkai kreipia į jc 
poziciją daug dėmesio, nes' jį lietuviška, demokratine ir paremta

NAUJAS .APKLAUSINĖJIMAS PASKIRTAS 
SIU METŲ GRUODŽIO 16-TAI DIENAI

Bražinskai bus priversti įrodinėti, kad 
išsiųsti Jų į kitus kraštus nederėtų

WASHINGTONAS, D. C. -— Valstybės sekretorius Henry 
Kisingeris. baigdamas, savo darbą Valstybės Departamente, nu
tarė neduoti nuo rusų pabėgusiems Pranui ir Algirdui Bražins
kams tremtinių - teiąės Amerikoje. Bražinskai, esą, Įvažiavę Į 
Ameriką bė JAV vizos, jie turėję pirma vizą gauti, bet neva
žiuoti be jokio leidimo

Stravinskas, dviem dienom prieš 
susirinkimą, patyrė, kad klubo 
narės moterys yra pasiryžusios 
pagerbti 7A mėtų sulaukusi klu
bo vadovybės narį ir iškilų vi-- 
suomenės veikė j ą | kanauninką 
kun. Vaclovą Zakarauską.- Teko 
viską. organizuoti paskubomis, 
nepasiruošus ir improvizuotu 

; planu. Bet klubo nariai 1 
pia didelio dėl

t AUGUSTA, Maine. — Ame
rikiečiai praėjusiais 1975 metais 
pirko 244 milijonus 4 uncijų 
talpos dėžučių sardinių, iš kurių 
111,145,2000 dėžučių. “naminių 
sardinių ir 132,931,600 impor
tuotų, užriša sumokėdami $49,- 
824,000^.*->,’^į’^j^~'į^įįsį;-į~; -

Moks-

. New Yorkas.;—- Nežinomi nau- J -
xjai išrinkto Amerikos prežidėn- sinėhl Bražinskus. Lietuviai 
.to Jimmi Canerio ekonominiai fino’ kad Bražinskai jau kar- 
Į ateities žingsniai, verčia akcijų^ 
pirkėjus susilaikyti nuo akcijų 
pirkimo. Akcijų vertė pasišoki- . 
‘nedarna niekaip negali įsistip
rinti. ; Kelis ;kartųsčat^6dė,. • jog 
akcijų vertę, kilsianti, bet tikro
vėje jų vertė riėžymiai silpnėja.

, Ąkcijų rinkos.-žinovai, sako, 
kad akcijų makleriai ir lęiri-jų 
pirkėjai yra lyg ir optimistiškai

kas, vietoje pasitaręs su- Valdy
bos nariais, paprašė Dr. Vy
tautą P. Dargį pravesti pagerbi-

. mą, o Juozą šmotelį, Teodorą 
Blinstrubą, Dr, VI, Šimaitį, Joną 
Kreivėną ir M. Gųdelkpfje sta
lo.^ Dr.pargiš atsivedė kan, Za
karauską, kuris.taip pat nieko 
nežinojo apie’, šio mėnesio, klubo 
susirinkimo paskirtį.

Dr. Zenonas Danilevičius bu
vo pasižadėjęs pasakyti pagrin
dinę-kalbą apie kan. Zakaraus
ką, bet gydytojai ir vėl patarė 
jam nejudėti iš lovos. /^Be šir
dies, buvo suįįegalėję jo.plątieiaį.' 
Jis n ėgalėjo atvykti; bėt jis įtei-

' kė savo mintis, inž. Domui Ado-' 
maičiui,- kuris jas aiškiai ir vi- «
siems suprantamai paskaitė, šia jfs-&pra^oTį"smau^i7kob ryk- 
inž.A Adomaitis tarė.ir savo pą- * 
ruoštą žodį kan . Zakarauskui 
pasveikinti. Kaip Adomaičio, 
taip ir Dr._ Danilevičiaus; kalbos

z bus atspausdintos. Nau j ienose.

. ; Dr. Dargis, gražiai supažin
dindamas klausytojus, pats 
įterpdavo kelias pastabas ne tik 
apie kan. Zakarauską, bet ir 
klubo narių vedamą darbą. '

Trumpas kalbas pasakė'-Jonas 
Balčiūnas, kartu su kan. Zaka
rausku mokęsis Kauno gimnazi
joj ę, Martynas Gudelis, P. Mic
kevičius, Jonas Kreivėnas, Teo
doras Blinstrubas, Dr, V. Dar
gis, Petras Stravinskas. ir kitL

Panelė Tričytė įteikė kan. Za
karauskui kuklią ir simolinę

» Klubo dovanėlę^
Turiningiausią kalbą pasakė 

pats kan. Zakarauskas. Jis pri- 
minė, kad 70 metų yra senatvės 
amžius ir apgailestavo, kad iki 
šio meta geriausi gydytojai dar 
nesurado vaistų senatvę ir mir- 

j tį. Tai klausimai, kurie ne nuo
J mūsų priklauso. Jis priminė vie- 

ną 90 mėtų amžiaus sulaukusį po
piežių, kuriam jo draugai kardi
nolai linkėjo dar bent 10 metų

I^įinęąėįJkur' vos per 50 jardų 
nuo kranto ryklys ? sukando ’jo 
dešinę, rankąir jį su yišaĮčiuoži- 
inp ? lenta nutraukė "į -vandenį.. 
Jam: pnsĮsėl^^ Jentps nepalei- 
džiantryklį savo kojoms ap-

lys ’ paleido- jo ranką-ir pabėgę.. 
Skubiai nugabentas f Bethesda 
Memorial ligoni nusekančią’die
ną jis iš kritiškos būklės -buvo 
perkeltas į s veiksiančiųjį"sky
rių. TvUlr.’V

ATLANTA, Ca. —;Ligų Kon
trolės Centro epidemiologai , te-1 
bestudijuoja vieno žmpgaus, 
Larry Hardisono ligą ir nerimą, 
bet Missouri sveikatos. depar
tamentas jau .paskelbė, ka^Į .Har
dison 32 metų iš Concordia, Mo., 
mirė kiaulių slogos liga, j sV.

■ ■ . »ri: '

— Time žurnalo pranešimu, Glomar Explorer 
laivas^ kurį pastatydino Jloward Hughes ir buvo naųdoj’amas 
ČIA opfet^ifomš, sėkmingai iškėlė iš Pacifiko okeano 16,000 pėdų 
gelmių Sovietų ■sabihariną (povandeninį, nardomąjį laivą) su jo 
gabentais, atamfhėmiš bombomis užtaisytais, sviediniais. •

’Time.kartoja; vieno, JUngtinhf^-
Vąlstybių Uiv-yno karininko pa-j t If nlno IQCTT-lHam 
'sakymą, kad tai buvo “velniš-1 *tdlljd. lOOlZdllvJv

pasisekimas-”, .nors ČIA f . J £•; '
1^5 nį< kovo mėnesį skelbė, kąd V31StyDIlWS TClIglJOS 
ta nardlaivio iškilimą, būvį tflc g||||

.partijos Italijos parlameųtę 412
Savaitraščio Time pranešimu, halsais prieš 31 penktadienio 

Sovietų 320 pėdų ilgumo Golf- posėdyje priėmė Krikščionių de- 
klasės H, diezeliniu motoru va- mokratų . valdžios ; pasiūlymą 
Tomas 1961 metais statytas ir Panaikinti Romos . kataliky- 
‘šftbgimo nelaimėje1968 metais h^S; titulavimą valstybine re- 
nuskendęs nardlaivis buvo <pfl- to, tikybos mokymu pa-
■naį,ir visiškai tvarkingai iškel- daryti laisvu^, neprivalomu ir 
tas. r Nąrdlaivyje tvarkoje ras-'l išvilktiems iš kunigų leisti ūž
ti ir išanalfeųoti visi jo įrengi- i&hti valstybines tarnybas.

Ta pačia balsų dauguma par
lamentas priėmė Krikščionių de
mokratų partijos pasiūlymą tęš- .. , , _T b, - . , ,x pręziueuuis jimmy career,

sausio 20 4M. Pareik

iškrypusių jaunų amerikiečių ir 
viena V.. Vokieti jos vokietaitė 
buvo išvaryti, iš
risidmVo susodinti i laivą

■^ai sbųyusių fifipų ‘Morališkai

■iam Die-

bos gražios ir norai nuoširdūs, 
bet jūs kišatės ne } savo

Kan. Zakarauskas priminė 
kiekvienam klubo nariui,! kad 
dabar he laikas še' tik jam pa
čiam, bet ir kitiems jaustis se
nais. Gyvename nepaprastai ne
ramų laikotarpį, kiekvieno lietu
vio pareiga dirbti dar atkakliau, 
kad galėtume būti naudingi pa
vergtai Lietuvai ir galėtume 
daugiau padaryti Lietuvos lais
vei ir nepriklausomybeL į*’ •

■ ■■. • >.-■ ’■. i'. • V..f. ‘ ’
-r Baigus kan.-Zakarauskui žo
dį, pirmininkas Stravinskas pa
skelbė,’kėd WEakaHdskokuk- 
lus sveikinimas gimtadienio pro- 

iga baigfafahM Ir W Hnbo na-

*700 JūHdyfių nešančiais SŠN-5 
vandeniliniais (atoniiniais) ant- 
■galviaiA aprūpinti ^sviediųMi.;, 
JAV Laivynas taip pat ištyrė M 
povandeninio torpedas. įlki to 
laiko, rašo Time, * JAV beveik 
nežinojo apie Sovietų torpedų 
technologiją. - •

Viską rūpestingai ištyrus ir 
iša'nalazįvus, sovietų ..povande
ninis laivas buvo sulaužytas ir 
jo dalys išbarstytos įvairiose 

Paėifikp vietose.. Giomar Ex
plorer 36,000 tonų laivas, su ga
lingu, keltuvui —. derricku, da- 
bėr nieko' įteikdamas “ilsisi”, 
vienoje įlankoje prie San Fran< 
riscb. JWIs** - j

Toliausiai nešantis
’’ f - “ • '

sovietų sviedinys

WASHINGTONAS. — JAV 
žvalgybos pranešimu, sovietai, 

, spėjama, kad iš povandeninio 
laivo Barento jūroje iššovė apie 
'5,000 mylių nešanti SSN-8 tipo 
sviedinį, kurs nukrito Pacifiko 
vandenyno vidupyje.. Ekspertai 
dar nepatyrė, ar sviedinys nešė 
600"mylių toliau už iki buvo- 

^-*a« tolimiausias distancijas

terštu ros ir * taipgi -agitacinės.

Naująšprezidentas 
ruošiasi amnestijai 
WASHINGTONAS. — Išrink

tasis prezidentas Jimmy Carter,

reviduoti Vatikano konkordatą, 
sudarytą 1929 metais tarp baž
nyčios ir diktatoriaus 'Benito 
Mussolini. Vatikanas prižadėjo 
kooperuoti. Kritikai sako; kad 

. konkordatas teikia katalikybei 
privilegijas, kokių neturi kitos 
religijos kaip tai valdžios moka
mos katalikų kunigams algos ir 
valdžios teikimas finansinės .pa
ramos katalikų mokykloms.

■ •“ "Tl >•. - 

Prisaikdintas naujas 
Airijos prezidentas
DUBLINAS. — Patrick Hille- 

ry, buvęs gydytojas, 53, buvęs 
Airijos užsienių reikalų minis- 
teris, vėliau Bendrosios Rinkos

kflmingaL ^kel^^Suoju ^čio 5r n^^ebanti sų- 
Airių republikos prezidentu sep-1 
tynerių metų terminui.

iŠ prezidento Fordo, paprašė sa
vo artimiausio patarėjo adv. 
Charles Kirbo padėti paruošti 
visuotinę amnestiją visiems vie
naip ar kitaip atsisakiusiems da
lyvauti Vietnamo kare. - Ady. 
Kirbo pasisakė jau baigiąs am-, 
nesti jos akto projektą ir pata
ręs jį paskelbti įmanomai grei
čiau po inauguracijos. j, d

Byla Bluefross ir 
Blue Shield b-vfei
ČIKAGA. — Vienas Čikagos 

advokatas visų apsidraudusių 
nuo ligos Blue Cross-felue Schield 
bendrovėje vardų iškėlė teisme 
bylą, kaltindamas bendrovę, jog

r* - Ka [raišiams tr vist KiuDo ra- šia* taunnauaias du
IfrdiK ridi i^iam* parivaflinh^avutd^rtojua dldtane.jį _____

lengTMDiu Šhidmon terodė
•• i .*afe

komisionieriue, penktadienį iš-'k 

rasti daktaru padarytas “klai- 
| das”. daktarų ligoniams išrašy- 

_________________ I tose sąskaitose. . '
SfiANNO^, Iriandija. — Per-. VARBERG, Švedija? -1 P^o. 

kūnas trėnkė TWA 707 keleivi- Hcijg rado prie Ringhals atanji* 
nį lėktuvą ir žaibas lėktuvo šo- nės jėgainės padėta daugiau kaip 
nū iMžgino didelę skylę, bet lėk- 50 svarų sprogsta

tą buvo apklausinėti. Komisio- 
nięriai užrašė visus jų pareiški
mus. ir persiuntė bylą Valstybės 
Departamentui. Valstybės De
partamentas paskelbė jokio nu
tarimo, kol krašte ė j o rinkiminė 
kampanija, bet dabar, rinki
mams praėjus ir respublikonams 
pralaimėjus, Kisingeris nutarė 
neduoti tremtinio teisių Brarins-

Imigracijos komisionierius jau 
paskyrė šių metų gruodžio 16 d. 
naujiems apklausinėjimas. ŠĮ 
kartą Bražinskai privalės aiš
kinkis, kodėl jie neturėtų būti 
išsiųsti iš -JAV. Biįazinškams 
teks samdyti advokatus, kadi1 į»- 
dėtu įtikinti komisionimių leisti 
jiems čią pasilikti. Savo laikxi 
Baltieji Rūmai pranešė, kad Bra- 

' žinškai jokiu būdu nebus ati
duoti sovietų valdžios žinion.

Į J Tvirtinama, kad JAV neturinčias 
jokio- susitarimo su Sovietų Są
junga apie kalinių pasikeitimą. 
Jeigu tokia sutartis būtų pasi
rašyta, tada klausimas būtų daug 
sudėtingesnis. ; // J •. >
? Jeigu Imigracijos- komisionię- 

rius, negalėdamas duoti Bražins
kams tremtinių teisių, sutartų 
Bražinskus deportuoti,' tai su
darytų bereikalingų rūpesčių ir 
naujų bylų Amerikos teismuo
se. Niekam ne paslaptis, kad

štangomis^ bet Supirkinėti akci
jas jie visdėlto nepuola.

Mokesčių mažinimas, kurį pa
laiko -federalinės rezervų- tary- 

;yįcegirmininkas.«St. Gard- 
., hūtiį "geras akstinas Ame- 

fs-ū^iui pajudintL. bęt prez. 
Cą^įjįįfe, kaip, ųtfodbjj.dąr nė- 

apsisprendęs/

ri-^ntięa vertus, plikio kainų pa- 
kėhmaą nereiškia Jmįfco gerpį 
kaš irrverėia akcijų--rinkai įnėr-

Sulaužė Šveicarijos
L 1 neutralumą
: ŽENEVA-. — Šveicarijos už
sienių reikalų ministerijos spau
dos reikalams direktorius E. An
drės-pranešė spauda, kad apie _____ ___ r___ ,
1,000 amerikiečių, gyvenančių Bražinskai nesėdės rankas nulei- 
Šveicarijoje, nusikalto šveicari- dę. jfe bus priversti samdyti ad- 
jos įstatymams ir sulaužė jos vokatus ir skųstis į aukštesniąją 
neutralumą, dalyvaudami Ame- teismo instanciją. Bet visa tai 
rikos politiniuose rinkimuose, kainuos pinigų ir neš bereika

lingą nervų įtempimą.
Kisingerio nutarimas yra skau

dus Bražinskams. Pranas Bra
žinskas yra agronomas. Jis la
bai lengvai būtų gavęs darbo 
ir būtų budingas šiam kraštui. 
Jaunasis Bražinskas buvo pasi
ryžęs įstoti į universitetą ir stu
dijuoti teisę, bet dabar jo pla
nai gali susitrukdyti. Teisę Al- 
■girdas Bražinskas mėgsta ir 
kal’ias labai lengvai pramoksta. 
Angliškai jis pramoko Turkijo
je, neturėdamas mokytojų nei 
vadovėlių. Jis daugiausia mokė
si iš radijo pranešimų. Jis ga
li lengvai susikalbėti ne tik Tur
kiškai, bet ir angliškai. Kisinge- 
riui nutarus neduoti tremtinio 
jeisių Bražinskams, jiedu turės 
persiorientuoti ir savo teises dar 
atkakliau gin|i.

— T-r 57 * . . . 1

rikos politiniuose rinkimuose, 
nežiūrint, kad jų balsavimas bu
vo daromas raštu pasiunčiant į 
Ameriką'balsavimo korteles paš- 
ttf,’.-

Izraelis nesipriešina 
taikos daliniams

J. BEIRUTAS. — JAV;-“pa-- 
spaustaą”, Iraelis sutinka, ir ne
besipriešina Arabų taikos dali
niams pietų Libane prie Izrae- 
|io sienos Iraelis tik stata sąly
gą, kad tuose daliniuose nebūtų 
Sirijos karių. Izraelis pakeitė 
nuomonę, kai buvo užtikrinta, 
kad arabų z taikos dalinius prie 
Izraelio sienos sudarys tik Sau
di Arabijos, Sudano ir Jungtinių 
Karaliją Jrariąf.

Palestiniečiai reikalauja; .kad 
jiems-būtų leista grįžti į Jenas 
savo stovyklas prie Izraelio.aie- 

Įąraeįis. griežtai prie* 
, ąako, jįd Jis neikęs 
Mečių bei Siri|aj;J*riiaMS
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Š. gėrikas y$Hvįu Sporto Sąjungos - 

ŠALFASS suvažiavimas Toronte 
* i 4 j t ri , ’i

Pengs Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynes
19Z8 metais Toronte

Šiuo melu S-goj praktikuo
jamos šios sporto šakos: krep 
šinis, tinklinis, lengvoji atleti
ka, plaukimas, lauko tenisas, 
golfas, slidinėjimas, šaudymas 
ir šachmatai. Esant pakanka- 7? 
mai sportuojančių ir kitos ša; 
kos gali būti įjungiamos į S- 
gos veiklą- šalfąss yra JAV 
mėgėjų sporto sąjungos (AAU) 
nariu. Taip pat ji yra aktyviu 
nariu š. Amerikos Baltų Spor- 

_ to Federacijoj; kurią sudaro lie 
nius.'$uvažiayimą žodžiu svei tuviai, latviai-ir estai.

Be sportinių varžybų JAV ir 
Kanadoj, Sąjungą višuome- 
nės parama, darė išvykas krep 
šinio komandų i Pietų Ameri
ką, Vak. Europą ir Australiją. 
Tinklinio komandos į Vak. 
ropą.

Suvažiavimas iįvvko s. met. 
lapkričio mėn. 20 h* 21 dieno
mis Lietuvių namuose. Suva
žiavimų atidarė S-gos Centro 
valdybos pirm. Pr. Berneckas, 
pakviesdamas sukalbėti invo- 
kacijų kun. Simanavičių. į pre 
z’dium.ų pakviesti: Br. Ketu
rakis ir K. Baronas pirmininką 
viruui ir į sekretoriatą O, Jo
kūbai tienė, J. Karpis ir I. Jan
kauskienė. Antrai suvažiavimo 
dienai pirmininkavo A. Rugie- 
1 
kino Kanados Lietuvių B-nės 
pirmininkas J. R. Simanavi- 
čius.

Suvažiavime dalyvavo 40 ats 
lovų iš visų trijų apygardų: iš 
JAV Vidurio Vakarų ir Rytų 
apygarddų ir Kanados apygar 
dos. šie atstovai atstovavo 22 
sporto klubus su-virs 1000 re
gistruotų narių. •

Trunipai; apie Sąjungos or- 
apygardų,. ir lKąnąd<v jpygar- 
gos vyriaūšfaš organas tyrą m ė.

Eu
i

sportą, bet ir suburti mūsų jau- 
ttioją tautinius sporto klubus, 
pĮėąfi jąrpusavį 'susipažinimą

- , j- - ,e - -<• >r 37,: ir* j&Mkyti lietuviška dvasią., 
finis atstovu ^uvą?iayl^ ktf (1975) metais S^gos
ris nustato-"Srgoš veikimo ';aįgipyn .j sUVažiavime Detroite 
res. priipia,. papildo ar pakek .Center^ldvba 
čia veiklos nuostatus įr daro-: 4 ii ' . f Vplanus ateities-veiklai. 

• ' , "i. '
Vvkdomąsis arba egzekuty-į 

v:nis organas yra S-gos Centro 
valdyba, renkama klubų atsto
vi korespondencinih b^ų či^-Mm?Ur kas ir buvo padary- 
ba, kaip paškūfinitf laiku; bu- tar T^JkŠip ir laikinoji, Eėnlro 
vo renkajha atstovų šiivažįayi-•'■■jridąyi^-^ykdė visas funkcijas 
me. Tokiu pat būdu jenkama ĮrTū^Įąnųotūs darbus atliko, 
revizijos komisija jįr ..garbės tačiau,; nešįįaųtė turinti pilną 
teismas, šie organai ^(ĮeĮ vhiiįybą .pągpi
3-jų metų jaikotąfpjųi.-Ąpygąr ^ay^Jkad šiame gausiame šuva 
dų vadovus paskįm\C-ro yąl- j^vime jįJ būtų patvirdtinta. 
dvba. Atskiros sporto ’ šakos Sitvažravimas*!^. yieįibteiai ir. .. .. r-- - - - f į. ,<X. >
turi savo vadovus.

nębuyo iš- 
fitikta, .Įteš. permažai atstovų 
suvažiavime dalyvavo.- Tačiau, 
suyąžiavįmąs. pavedė Kanados 
sporto apvgardai sudaryti’ C-ro 
valdybą- iš apygardoj veikian-
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MAŽINU,
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Diskusijose buvo iškelta ir 
nelabai malonių reiškinių Są- 
gungos gyvenime. Kad jauni
mas turi perteklių ėhergljos; 
tai nieko stebėtino. Tačiau, 
jeigu tą perteklių panaudoja 
neigiamai, tai jau negerai. Aš 
mačiau ToronĮo viešbučio raš _____ __ _ ______ ____ _ __
tą; kuriame nusiskundžiamą politikai, turėtų dabartinę tarptautinę padėtį ir be tos 

paskaitos žinoti. Važiuodami į Seimo sesiją, jie jau turė
tų turėti ir savo nusistatymą, ką VLIKui reik del jos daį: 
ryti. Pagaliau, Jei Dr. D. Krivickas žino dar tą, ko kiti ne 

tų dolerių. Tas mums daro di--žino, tai galėtų paskelbti savo tas žinias mūsų spaudoje, 
dėlę gėdą. Suvažiavimo atsto- f

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ 
IR MES JOS ŠVIESOJE

(Tęsinys) , ‘

YLIKo politinių grupių atstovai, mūsų vadovaujantieji

mūsų jaunimo vandalizmu: su 
laužyta baldų, suteršti ir su- 
piaustyti kilimai ir kitokių pa
daryta nuostolių už keletą šini

J 'olly.I’itchct loved her Husband.
So much so, tjfct when he went into battle 

dūrinę, the Revolution, she did too. Right by his side.
T1 ;eh one day, while loading cannons,lie was 

killed bv a Bhtisfil xiHet-
Molly ImAv me time had come to take 

rock in her country. So she pitted lip" 
wncte het husband left off. And wHen 
the smoke cleared; America Had a 
new victory- and a new hėroihd.’ ~

Today when its time to take , 
stock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds. , •'

When you join die Payroll

t
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kad visi mes galėtume su tuo žinojimu susipažinti, js- 
vai pageidavo, kad ateity klu- kaitant ir tuos VLIKo -Seimo atstovus, kurių darbo laikąs. 
i-vi Y?i^ v” grupių nepa- ^Tąshjng^ifę taip brangus, kuris neturėtų būtį gaišinamas 
rikad už pad^rvtu^nuLūo- tarptautinės padėties studijoms. Kai del Jurašų, tai aš 
liūs viešbučiuose sąskaitos ga esu abiem jais susižavėjęs? Tai didelės asmenybės, labai 

. atviri ir nuoširdūs liudytojai apie dabartinę padėti Lie- 
Suvažiavimui einant prie pa tuvoj ir, be to, labai geri kalbėtojai, ypač Jurašas, kurio 

baigos, buvo nutarta kitais me kalbą pasakytą Chicagoje, ir aš pats esu jsirekordayęs į 
tais Š^ukti S^ass suvažiavimą įįagnetofono kaspinąjTbet nemanau, kad jie galėtų ■ su-š 
zoliucijų komisija nesuspijo teikti VLIKm apie Lietuvos rusinimą daugiau žinių, negu 
patiekti rezoliucijų suvažiavi- VLIKo Valdyba jų turėtų surinkusi iš visų mūsų atbėgė- 
mui priimti, todėl buvo paves- lių iš okup. Lietuvos. Q jei ji to neturi ir laukia žinių tik 
ta C-ro yald. kartu su Rez. ko iš Jurašų VLIKo Seimo sesijoje Washingtone, tai labai 
misija jas artimiausioj ateity ir ]abąi liūdna.T'. ' - '
paruošti irvįšsiuntiiiėti spau-:- Del to simnoziumo seitno: nosėdžiuoser tai nasakiau 
dai. - „ ; j-.' .. . j

Šiai (3-jų metų) kadencijai 
Saif ass-gai: vadovauj a: 
Č Centro valdyba: Pr. Bernec- 

,kas -7T pirminikas-R. Underys: - -rtyT-iz i” •’' + 7 ^'7 V “~
— Vicepirm., St. Dargis—sek- visuomenes pasitikėjimą VLIKu, kaip .tautos atstoyyve. - 
ret, J. . Nešukaįtis—ižd. ir A VLIKą galima,‘ matot, visiems, kas tik nori, kfeivinti ir 
Banelis — spaudos reikalams.- ’“rangyti”, siekiant jį visai panaikinti,-Ir dabar,;yą, - jei

Jie visi yra iš Toronto, Ka- tiems VLIKo “rangytojams” nepasiseks Jo ‘‘surangyti” 
na-da. - k ų ri,' ‘ ■-

- Apygardų vadovai. L. Bazi- 
liauskas —- Kanados I. Jankaus 
kienė'—Rytų if D. -rPrapulenis 
ri— Vidri Vakarų. <ri ,

liktų be kontrolės ir įspėtų na
rius, kad už padarytus nuosto
lius viešbučiuose sąskaitos ga 
ji būti pasiųstos jų tėvams.

Del to. simpoziumo seimojposėdžiuose, tai pasakiau 
‘ savo nuomonę humoru pagal taisyklę ‘‘juokdamasis sa
kyk tiesą”, ridendo verum dicere.Galiu tik pridėti tiži--- * • ‘ Į- A “ — -v- > S= Ik* ; i • “ --- -•--*»•< ’’r A . a.

kad toks VLIKo “sąrangos” simpoziumas jau yra buvęs 
(1969) ir jis nieko gero nedavę, tik dar daužau pakirto

t • . **■» ■**■*.* /*«’ .F-1 ' -■ J T ^4 P.- - -V. ■■ — • >.“ i. 7*
Revizijos komisija,.patikrinu- . . Stalo --fenisąs; ir šachmatai, 

si Č-ro valdybos piniginę-ats- New Yorke — 1977 m. rudenį, 
kaitoniybę, rado tvarkoje. Rev. Kreipšinys-ir-tinklinis Newr- 
k-ja. priminė, kad apygardų va Yorke-: balandžio, mėn. gale 
.dovai,. -suvažiavimu metu, pri- Tikslios datoą, bus paskelbtos 
valo, pristatyti kasos 'knygas įsu vėliau, 
dokumentais patikriniijiuį. Gar 
bės teismas pranešimo, neturė
jo. Bylų nebuvo, j

; Sūvažiavimas' ’ pfięhiė ąfėi- 
ndričiam 1977 mėtų šėzonui t'6- 

i p. -imtos ’ pagrindais nutarimas
ri? .ruo^L^^ąųlio' Lietuvių; Spor

1 to. žaidynės Toror^ 197§:.nie-
r tais birželio men J pabaigoj ir

liepos men. pradžipf. Tokia da- 
j tay pasirinkta atžymėjimui 40 

ri metų „nuo pirmos ?Ltctuvių 
\ , Sporto .Olimpiados Kaune 1938 

i metais ir 60 metų nuo'Lietuvos 
. NeprikrausornybesL pąškęibi-

■ nio. Tuo pačiu laijcą Toronte 
'■ įvyks Dainų šventė ;Tf Pas’aū-

' i fio Lietuvių B-nės - kongresas.
- : •*••• ' ’ ' t - • ■ ’ ' 3i. ■ 

'■ Centro Valdyba,;..^pasįūlyda-
■ ma ruošti šias žaį«hTheš, . aps- 
; kaičiavo, kad tam. planui įvyk-

j-j dyti reikės apie *70,00p. — Ją 
suma tikimasi surinkti.-iš Lie-

■~*J tuvių visuomencs^.jų iinansi- 
Į nių institucijų bei įyairių-orga 
j nizaci.įų ir dalį ,įš Kanados 

"į valcjžios. Tai būtų didžiulis Įvy 
* kis Lietuvių išeivųdš- -gyveni
me; šiuo klausimu reiktų dau- 

] giau pasisakĄ inų spaudine. Bu-
., ■■ ‘ C ’vA'j- 1, . , asiulymu. kaa į žaidynes 

. būtų pakviesta ir is Okupuotos 
Eie|uv6s sportinįnJcąLLbeL su- 

” . važiavime tas paslūlvmas ne- 
rado pritarimo. žiirom,’kad oku

1 . - , >. ,i . -ftA ’ fi.* ' • 'J pantas laisvai išvažiuoti spor- 
: į tininkų neišleis, o’ jeigu iŠleis- 
\ lų su palydovaisty-f politru- 
tjraiisį^ai būtų kaip Sovietų $ą- 
i jungos,-sportiniu’ 
1 dnos žaidynės, n 
J brolius ir seses

' »saugomus, lyg kalinius, prižiū- 
- turėtojų.

į "Sporto apygardos pęr sayo 
klubus pasižadėjo rerhti finan

; s in i žaidynių vajų. Varu įrądy 
(i Kanados apygardos Vadovas 
L. RaZfTiaūskas įteikė’C-nf vai 
dyfrai *$500. — apygardos čekį. 
Centro valdybai p# vešia su d a 
dyti Organizacinį Pasaulio Lie

j loviu Sportinių žąfitjTi’ių'Ko- 
iBiilctą. yS*-

. r Suvažiavime buvo maloni 
'' štoigmena. kai dalyviai gavo 

' j C-ro valdybos išleistą'K posla- 
? pfu sporto laikraštį'Žndįs. Ja-
- nie nagrinėjama įporto |ĮeĮ naktų, kiek jiems buvo trufc 

ąktuSTijoš. duodamtik žaidynių įyfa.
"'pasekmės ir I. L Zodj jitimato- 

ėjįto išleisti 2-3 karta* pcf nie- 
„ fus. Sveikintina remtipa. 
į^l^iikšraštr gsus v»sT sąjuri^hs 

nariai-flemokailisl:»Kiflems — 
2, — dol. metams.

i '-?■

Lengvojį atletika, plaukimas 
ir lauko tenisas — Toronte rug 
piūėio mėn. Prieš varžybines 
žaidynes dar būna tarpkllibįnės 
ir' tarp ;ąpygardinės žaidynės.

Po ilgų diskusijų buvo pri-

r j Vo p ėsi uty

Savings Plan at wark a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly Automatically.

That way, you’re making a rea^ investment in 
your future. And in America’s, too.

So buy United Štatcs Savings Bonds.
Right from the start, ft’s been an equal

mem

šiemet tai jie .tą darys kitais metais, b jei nepasiseks tais, 
ta j darbuosis su Jo “sąrangos” didele “problema” trečiais, 
žodžiu sakant, tol, kol Jie taip tą VLIKv “surangys”, kad x 

_____ ; iš jo neliktų nei ženklo arba liktų tiktai smilksta-pelenai, 
Revizijos K-ja: Vyt Joku- kuriuose jie galės savo pailsusias nuo darbo rankas pasi- 

baitispirm,, V. čyvas ir K., šildyti... ' ‘ d
Karalis. ... -: |

Garbės Teismas: A. Rugie- 
nius E- Anužis Ą. Velavičiuš. :

Po dviejų įtempto darbo die DR_ ANTANAS GUSEVAS ^1 
nų, suvažiavimą atstovai bai- ' _ _
gė Tautos, hininu. K. Karalis ‘ 1

(Bus daugiau)

f

Sapnai
Būtinai reikalingi sveikam 

nnegui
Chicaącš Sveikatos komįsio- 

•nieriauš. Dr. SrrfMy C. Drown, 
' T. D. rifeim kartkartėmis' iš-
‘. . - i .J ■ ■ ■ \ ■

riurrnnėja spaudai paties komi; 
šiohięriaūs rašytus straipsnius, 
bendra antrašte “It’s Your Good

Žmogus sulaukęs J. senesnio Įįą ; aukštą, kraujo spajiĮdįnią Tr 
ainžiaUs, ‘■praranda savo pajė- -----1 - "r-~ J—-
■gumą ir netoks stiprus, kaip 
kad” jis buvo jaunatvėje.

Tai nebūtina atmaina, kurią 
kiekvienas tūrėtų ’ aiškiai- sūl 
prasti. Tuo metu širdžiai rei
kalinga geriausioji priežiūrą!

apsunkina širdies ' pajėgumą.
• <'Apkūniai? žengdami į šėnat- 
vę, turėtų liesėti nes tada? Įsu
kąs šuširūpinti apkūnizmų, 
kai organimaš" dar turi pakan- 
kamai~pajėgų suliesėti; * '

, _ _ 'Apkūniai,'visuomet'.esti pir-
Mariding, ji, nuolankiai ištar maiš patikėtiniais aukšto krau 

navus ilgus metus, maniusi ge- jo spaudimo (sklerozės) if šir 
ro ir blogu pati apsuiai išsidė- dies smūgio aukomis, •‘“' g i; 
vėjo, gausiai prarasdama savo Būtina žinoti, jog kas mir.u- 
pirmesnį pajėgumą. ~ tė per širdį-pereina. ąįpiė šė-
' ’ 1- V t . ’ ,. ,. šios supu.se kvortos kraujo, taiNūnai jau :i nėra tokia stip .. ■■ r, ■. -'g c-v vra visks žmogaus kraujas: Pern ir užtai jai butua daugiau u ” i T -.•„,.<%» -r .į,' ■ ■ -■ i v:i- , valandą susidaro 90 galionu, o
r g" (T gpssK, pi-rįiOM-gali^ ■

Senstantis žmogus su kiek-• ŽtSaS.
vienu metu turėtu sumažinti 
Veik visus savo kasdienius zv- > r- '' 1 -JV .»/•<{. 7-1. -
gins, ar tai būtų darbas ar pa- 
sįilksminimas.

Jis turėtų žinoti, kad jam , . f, .. _
senstant Širdis palaipsniui nūs iiąh'tąrnąuj[ą^ ‘ ‘ A
toia jegti, neš ji nebegali to at i jaunatvėje žmogus, gyvenda 
vikti, ką jauhsttėje atlikdavo .
be jokių kliūčių.
. Pąiinkįnie pa^’zdį iš šuns juo geriausiai pasi-
ąrba Vatos. Jie’ senėdami ima rūpina. Tačiau žmogui sens- 
ir lėčiau lakstyti, mažiau ėšfiP tani ir jo širdis sensta, ir siljij 
bet daugiau ilsėtis, taupydami nėja. Tuomet būtina sulėtinti 

vfsuV 'savo” darbus’' jf- širdžiai 
dubti daugiau' poilsio; o‘ tada 
daug ilgiau ji ir tarnaus.
Nūdien sveikatos tyrimo cenf 

*‘rri surinktos statistikų duoine- 
. % * ^v.^.nys rodo, jog daugis jaunuos

linu ir išsilavinimu, dažnai hu; tbff šūžatotas tirdis ir aukš- 
pats save žudo, net .to nejaus-H kraujo spaudimą_ .^^4 
damas. 1 .... ..

-_____x.._. L-, Dažniausiai tas prasideda,
nuo išpuvusių, pūliuojančių j 
dantų ir 'jų'dantenų, apkrėstų- 
niigrfbluų ar kitokios vietinės 
infekcijos duoda pradžią rim-

Būtina 'žinoti, -jog kas minu-Vš’:ausi?me straipsnelyje apie 
’a^nus (D’-einįs) dr. Brown in
formuoją; kad paskutiniais' lai
kais daug kas patirta apie“ sap- 
nusi

?Tiego tyr'mo laboratorijose 
ti rimam asmeniui prie galvos 
Mos ir prie akių blakstienų pri- 
'■lijucja’H e’-'ektror’ai’ir tiriama
jam miegant rekorduojamas 
"mcvęnų bangavimas ir akių ju
di iimas. Nustatytą, kad už
merktų' akių judėjimas vyksta 
tik miegant.

Pirmas užmigus sapnas trun
ka nuo 5 iki ĮO minučių, o pas
kui kartojasi avie vieną sapną 
per.valandą. Normaliai miego
damas sapnuoja apie 3 kartus 
per naktį .

Kai kurie žmonės didžiuoja
si ar ski'nd'iasi. kad niekad ne-

^..-1 . 4, • cavnuoja. bet Dr. Brown rašo, 
^Pirtininkus vĮsi kas miega — sapnuoja, 

tik lavai dažnai atsibudę sapną 
u’miršta.

Medicinos nustatyta, kad sap
nai miegui yra nepamainomai 
re'ka’ingi. Ištirta ir rekordud- damas, _
ta. kad sapnų trukdymas ken-l Senstantis žmogus turėtų bū ‘ 
kia žmogaus sveikatai. Grupei (| atsargus kiekvienu savo žin- 
ri-iamųjų asmenų kai kurį lai- ksmū; Kad ir mažiausiai su'sir 
ką buvo trukdoma miegant sap-| jhmas hub šalčždi Witf’ilantge- 
nuoti: akims ro blakstienomis io^^ba Vfifinib labai paveikia - ..
--- - - ’z^ v.. _v. v. s - toms širdies ligoms. ’širdį, kuri jau ir Taip vra iš-l >7^'. u

- V ’ f Vb.T» AtrdlAc nAXt/.WiiWiii I

varginta, nebeturi pajėgumo' 
išlaikyti pridėtinės naštos.

■ i

Manding, širdis vaidiną ap- 
Jtu ‘yaddipėnį''zmog'!ūs g^rienl- 
me, todėl ir jos piTeziufa turė
tų butf hemažesnfe/ ' švarTidk 
Tinkamai saugojama ir pnžiū 
rimą, ji’ dažnai ilgiau ir tobu-

mas tvarkingai, nereikalauja 
gausios širdies priežiūros. peš

u

pfa'ėjus judėti, tiriamieji bu- 
jo’prikepami. Po keleto naktų 
jie pasidarė labai nervingi ir 
ne'egalėjo koncentruotis. Lei
dus miegoti sannams netrukdant, 
tiriamieji padvigubino miego

♦ Banginiai vra ne tik di- j.P ”. '’k' J* •' *’"V i'idziausios žuvys, bet ir aukš
čiausiai iššokančios iŠ vari- 
dens, Jie pakyla net 20 pėdų 
virš vandens paviršiaus.

energiją ir mažiau išvarginda
mi savo širdį, kas teikia Jiems 
ilgesnį gyvenimą!

Tačiau žmogus to nedaro, 
besididžiaugdamas savo išmįri1

Su Širdies negerumu ’tuč tuo
jau būtina kreiptis 'lųedi- 

Senvvam "rįikia „«.«»<> vai-1 Ro
rainai kuo greičiausią! ęūlų,- 
pašaĮrrrfi. Tuomet širdis ?n»a\ 
Bausįaf nukentės ir Aaug^P 
mau mrnaifs senatvejt. J

peikia pinoti jog senaTvcje- 
n • »• - • virškinimo"^aphriffis sulėtėja,*gian ilsėtis ir mažiau rūpintis. . v,..- .

-i -ii -« (odei ir ne vnsAs maistas vieno-Nereikia rukvti nei jokių ru- e
ifci„ . i- n t. QA1 virškinamas. T.

'•'Nukelta j 5 psL)'

gyti“ gyvulinės kilties proteidų 
ir krakmolų o daugiau augute 
ninių, lėčiau vaikščioti, nebė
gioti, vengti sunkesnio darbo, 
grobių ir šriiego kasimo, dąu-

Xereikia rūkyti nei jokių rū- »'» 
kalų, nevartoti alkoholinių ir Hm 
birgalinių gėrimų, kurie suke-
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Anglijos naujienos
'— Marieheštęrio Lietuvių Fi sias. laipsniu karys, pik. T. fi

latelistų Draugija “Vilnius’ su Rūgins. Po to, svetainėje buvo 
ruošė narių susirinkimą. Buvo 
išstatyta pardavimui įdomių 
ir vertingų Lietuvos pašto žen 
klų. Susipažinta su Baltijos 
valstybių pašto ženklais. Išsi
aiškinta kaip reikia rinkti paš 
to ženklus ir juos komlektuoti.. 
Draugijos pirmininku yra L.
Pūras. , ’ ’ I

suruošlos .šeimyninės vaišes.
Lapkričio 21 d. Anglijos 

paštas išleido seriją kalėdinių 
pašto ženklų. Kalėdinius ženk 
lūs Anglija pradėjo leisti 19(j<> 
ni. Ir nuo tų metų tokius ženk 
lūs išleidžia kiekvienais me
lais.

— Lapkričio 17 d. Londone
' — Londone mirė Veronika niil‘6 kun- Kazimieras Aloyzas 

Sinskiėnė, 85 m. amžiaus. Bū-^ Matulaitis, MIC, 82 iri. amžiaus, 
vo aktyvi Londono lietuvių pa Gimęs Bitikų k„ Kvietiškio 
ra pi jos. rėmėja, ir organizacijų' Marijanpolės aps. Nepri-
narė. Sulaukusi senatv’ės dar klausoinybės prądžioj Bitikų; 
vis megd.avp subuvimuose už- kaimas briyo priskirtas prie 
traukti ietuvišką dainą ar _pa- naujai įsteigto Sasnavos vals- 
dęklamuoti eilėraščių. Mylėjo ' ^|aus- Velionis buvo 5 kartus 
Lietuvišką spaudą ir ją prenu. Londono lietuvių parapijos kle 
rheriiodavoė Nuoširdžiai globo bonu. Mirė Bethnal Gree ligo 
jo po antrojo karo atvykusius ninėje ir v-elionies palaikai vie 
lietuvius išeivius. Palaidota. Ta šanl lankymui lapkriuio 23. bu 
pkričio lt d. — Bradfordo‘.Vy-* ’ . _ .
čio klubas suruošė tradicinį Palaidotas .lapkričio 25 d. šv. 
pensininkų pagerbimą. Pensi- Patriko kapinėse.
ninkus sveikino Įvairių orga-1 Lapkričio 27 — 28 dieno- 
nizacijų atstovai ir dėkojo už nr*s’ Pabaltięlės moterys Lat- 
atliktą * darbų'. Nes visi žino, namuose smmošė kalėdinį 
kad šie' vyresnio, amžiaus lietu bažarą. Jame lietuves moteris 
Viai įsteigė klubą ir nupirko ntstatovavo Moterų sambūris 
namus, kur dabar yra visos į- “Dainava” 
apylinkės' lietuvių centras. Vai - Visas ąpkričio mėnuo pra 
sės baigtos linksmais kupletais ėjo Kariuomenės šventė minė- 
ir skambiomis dainomis, ku- jimų-ženke. Toki minėjimai 
rios kėlė jaunų dienų prisimi- buvo suruošti kiekvienoje di
li i mus. ■ ' ' •• *

— Lapkričio 11 d. Londone, 
Westminster Cathedral salėje 
buvo paminėta Vengrijos su
kilimo 20. sukaktis. Minėjimą

M. Šileikis Ruduo— graf. detale

vo atlydėti j lietuvių bažnyčią.'

— Lapkričio 27 — 28 dieno-

desnėje ietuvių koonijoje.
. i

- V. Vytenietis

Juodosios Panteros 
nori gauti $100,000

• WASHINGTON'S. — Juo-suruošė European. Liaison Groį
up. KąUiėjo tarptautinių prga-. PsmteM. Mrti}a
mzacijų atstovai; komumstinęs, nj Bkė]ė fe5Mnio ]a
Rusuos pavergtų tautų žmones j tu2im esanHu ir buL
ir Anglijos parlamento nariai.»

— Londone gyvenantieji at-1 
sargps. Įtariai į užp^aš^ P^l- j[1967 metų^suMfldnti^pa^ią'iT 
■daš ūž mirusius ir žuvusius -jOg narjus; Kaltinime išvardyti 
lietuvius karius. Pamaldos bu-Į FBI, ČIA, Iždo' denartamentas, 
yo atlaikyto? kariųomenėsjšyen Mokesčių įstaiga ;(TRS), Pašto 

proga, ląplęrifio 21' d. Po j tarnyba Jr'"ArmfjL ‘Ieškinys iš-. 
pamaldų svetainėje žodį tarė, keltas “panterų” partijos ir jos 
seniausias amžiumi ir vyriau-1 narių šeimų vardu.

. vusių aukštų valdžios pareigū
nu, kaltinamų pastangomis nuo

PRAREGĖJO PO 58 METO kalbėti, jeigu buvusio išnaudo
tojo kapitalisto ir žemės savi
ninko vietos liko užimtos pri- 
yilegijųoto .partijos luomo irBrežnevu?

partijai k^o pusketvirtų valstybės’, biurokktų ? Jie skęs
te jokio (teismo ištaikytai .’tujose, gyvena toli nuo liau-

■ Kpmunisto. laiškas.
t Tėviškėn žiburiui š. m. lapkri- nu” 

čib 18 d, nr. ė7 .talpina ■ vieno metų 
8! metų amžiaus čeko kpmunis- Lubiankos Lalėjime Maskvoje,
to A. Kolmano, 58 metus įšbu- trejus metus , vienųrviėnas izo- 
vusio veikliu sovietų komunistų liuotas vienutėje.
partijos nariu, kurio sesuo buvo .Išdėstęs Brežnevui, kad dar 

‘ sudeginta viename Hitlerio, ka- ankstyboje jaunystėje įstojęs į 
- cete, o brolis, buvęs Čekoslova- tą partiją, pilnas pasiryžimo ko- 

. kijos Komjaunimo. Lygos stei- voti už socialinį teisingumą ir 
gėjas, buvo Stalino nužudytas laimingą žmonijos ateitį, po il- 
ir jis pats, nepaisant “nuopel-, go galvojimo padaręs “skaus- 
į- ■ ___ ? __ — mingą” sprendimą, toliau laiške

jis be kt. rašo: ■ ,orąs apsiniaukęs ir naktys šil- 
Į tos, tai lapai neturi taip ryš
kių spalvų.
Įdomu, kad medžių lapai jau 

trūs saulei, todėl J>ūna taip, 
j kad viena to paties medžio pu
sė geltona, o antroji — dar ža-

I lia. Yra medžių, kurie neduo
da ryškispalvų, tik rudas, ____ __ __ __
daugiausia; miesto medžiai, partijos narys, esu už tai atitin- 
Manoma, kad dūmai, oro tar- karnai atsakingas, 
ša,- bus ta priežastis, dėl ku
rios parkų medžiai apsikrečia 
ligomis nudžiuūsta. Laukų miš 
kųose, pav., Sandūnuose, Mi- 
chigano ir Wisconsin© valsti.

RUDENS SPALVOS
Iš ką spalvos atsiranda ir kodėl?

Visi mato rudenį gražias zinė jr cheminė reakcija, — pra 
Įvairias spalvas, kai medžių Ja- deda mažėti maistas orui at- 
paį. keičia savo kursą. Bet ne vėstant, medžiai gauną mažiau 
visi jomis domisi arba mėgs- drėgmės iš-žemės. Tada suma
la. Sako:“Koks čia gražumas, žėja cukrausi kiekis, ypatingai ębigano ir ,Wisconsino_ valsti- 

cukriniuose klevuose, jų. lapai i®se api*nk Didžiuosius ežerus 
darosi raudoni, geltoni ir pan. rU(^U0 būna pats gražiausias 
Žiemos iheftf^medžiai mažai ^1 visame pasaulyje. .
gauna vandens iš žemės, kai ze ~ Man teko pravažiuoti ru-

■Po Chruščiovo pareiškimų 
apie kruvinus Stalino nusikal
timus, kurie buvo pavadinti 
švelniu terminu — “asmenybės 
kultu”, ąš pradėjau suvokti, 
kaip labai iškreipta sovietinės 
komunistų, partijos ir sovietinės 
valdžios galia ir. kad aš, kaip

Tikras mano posūkis įvyko 
1968 m., kai turėjau progą ste
bėti “Prahos pavasarį” ir pama
tyti savo akimis su kokiu entu
ziazmu Čekoslovakijos gyvento
jai rėmė partijos pastangas at
gaivinti socialistinius idealus iri 
kovą už socializmą su humaniš-Į 

- ■——,------ - ' Man teko pravažiuoti \ ru- ku .veidu. Kai Jūsų tankai ir ar
inė sušąla.. Kai kurie medžiai dens metu pro Massachusets ^osloVakiją,
turi daug drėgmės savb orga- Bergshire kalvas. Negalėjau 
nizme tai; dideliems šalčiams atsigrožėti spalvingu, kerėjimu, 
užėjus persprogsta, ypač epu- Vermonte- pačiame klevų gra- 

. . . Rudenį paprastai medžio žume privažiuoja tūkstančiai 
kraštuose ir visu kamienas ir šakos sausai užsi- turistų. Vyksta festivaliai. Vai 
- Spygliuočiai daro per žiemą ir sustoja an- tijos miškų administracija iš-

dies, 'žiūri į ją iš augšto, neno
ri ir nesugeba suprasti jos po
reikių ir kančių.

Apie kokį sočia izmą galime 
kalbėti, jeigu tęsiate totalistinę 
diktatūrą viduje ir siekiate vis 
didesnės galios užsieniuose?

Žmogus turi būti įgalintas pa
sakyti garsiai ką galvoja, para
šyti ką mąsto skaityti ką nori, 
laisvai pasirinkti gyvenvietę ir 
keliauti kur pageidauja. Bet 
mes ir vėl esame pilni baimės: 
kaip ir Stalino laikais, slepia
me ■ rankraščius, nepasitikime 
vieni kitais, rašome.bereikšmius 
laiškus bijod.ami cenzūros ir nu
traukiame ryšius, sųdraugais.

Argi humaniška 'atimti vai
kus iš tėvų, kliudyti šeimų su
jungimą, neleisti 
nių užsieniuose 
metais politinių 
nėms pasimatyti
susirašinėti ? Argi galima gy
venti^-tokiose sąlygose, Ir kaip 
ilgai žmogus gali taip gyventi, 
Aš daugiau nebegaliu taip gy
venti;

lankyti gimi- 
drausti metų 
kalinių gimi- 
su jais ir net

kad mirę lapai”, kuomet miško
11S i lapai pradeda puoštis gražiau-

■ siomis spalvomis. Lapai dar 
/“nemirę, “tik miršta, nes kas
met keičia lapus tol, kol medis 
gyvas. Bet ne visame pasauly
je medžių lapai rudenį būna 
spalvingi. Yra kraštų, kur to
kių medžių nėra, kokių, yra 
šiaurinuose 
šiauriniu ruožu.
medžiai spalvų nekeičia, todėl, girnas. - ų j leidžia tam tikrus biuletenius
kad savo spyglių nenumeta Dienoms' einant trumpyn, turistams.
apskritus metus, cheminė reak laipsniškai sustoja medžių pro • Sandūnuose, kurie man bu-

■ cija jų neveikia. Kartais kai ku dukcijos procesas, tada prieš . Vo kaip namai, yra m ėdis y« d
rie spygliuočiai medžiai, ypač žiemą gamta pasipuošia gra- Manifilia (Sasafras), vaisiame 
pušys nuo didelio žiemos šal- žiomis spalvomis. Kai sustoja dis> rudenį turi ypatingai įvai 
čio kiek pageltonuoją mityba, medžių lapai suplonė- mojančias spalvas. Jis ir kve-
— • •’ - * l—’ - - . . - p.a. gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista

. MONTVALE, N. Y. — Vienas 
18 metų amžiaus karinės aka
demijos studentas grįžęs Padė
kos Dienos savaitgaliui pas tė
vus nušovė abudu savo tėvus ir 
du už save jaunesnius brolius. 
Liko gyvas vyresnis brolis, kurs

Kaip ten bebūtų, apie kokį so- tuo metu nebuvo namie, žudikas 
cializmą Sov. Sąjungoje galime suimtas.

Įvedė politinę diktatūrą ir beato- 
Idairišką ekonominį išnaudojimą 
ir trumpai sakant, padarė savo 
koloniją, — sudužo visos mano 
iliuzijos, kurias turėjau apie 
Jūsų režimą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jauninas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvuūų nuotykių

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

r:.. Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS OK1O ŠVIETIMAS. Studiia Išleis 
ts: Chicago je. 1966 metais - paties autoriau j lėšomis. Knvea dvieili da 
liU: Žemės flkio. Švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
Wo Švietimas Lietuvoje.- - -

v Autorius savo žodvje rašo: 4,Tei- liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklausoTnvbės ąvvenimn ir nebūtu su
griovęs gražiai išaueuslu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu ekonomi
niu fr kultūriniu laimėiimu šiandiena, drąsiai salima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prily^ti pačioms iškiliosioms Eiironos tautoms”.
* Knvgos anie-žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 

.absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12^1 buvo ūkininkai ir no Pa
jauti išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba oatvs buvę ūki- 
nfnkai; arba ūkininku vaikai, raiškią, kad ši knvga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, voač kadangi knyga su tnkia m^ilp Lietuvos 
žemei -parašvta. kad pradėtus skaitvti net>esinori pertraukti Knv^a 
autoriaus skiriama Lietuvai ^šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. - '
; Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiūgime.

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką.. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SL. Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose knyra aprašanti paskutiniu 90 OW-1959) metu 
Chiearof lietuviu gyvenimą ir iu . atliktus darbua 684 psl Kaina 
110. Uleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
bėtuvių kolonijos, ju suorganizuotos lalpos draugijos, statytos bai- 
nykios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121 41 teatro draudla, 48 
naaaulietHki chorai. 9 bažnvHnlal Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikilku. Mcailistinrų. lalsvamaniSkų ir 
kitu organkadjų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban*

* Norintieji Ha knyga Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money Orderj
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

čio kiek pageltonuoja.
Kitaip yra su tais medžiais, ja ir pameta svorį. Tada krin- •

kurių lapai vasaros metu pri- ta žemėm V:' " ' neteko mah’ti^tik Sandūnuo- S n .. utvPft-v AB . ITUIIAW!A TUf,ct. • i • ~ j i • i v x •• . - i Dr. Juozas B. Končius. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijossisiurbia su vandeniu cukn-Į — Chemine laboratorija sus- sę, fun ne tik gražu tiesę lie- santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
nėm sultimi, kartu ir cholorti tabdo Į- žaliefe.^medžiagos dieki- rhenj,. gražiai jydi, panašiai, P«L, kainuoja $2.00.
liu iš-paties medžio organiz- mą, žali^'špalva pradeda iš.kain vandens' leliios Geltoni- Vr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- rT. ? . ' =»v1TQni, <aUto.bruožai.paliečiant to. laiko Lietuvos .valstybės ir. jos kaimynu jstonja
mo. Chlorofihs padaro lapus blubti, — tai yra. chlorofilio su žiedai, bet. tun. ir kbnkoreziųs,, 211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. ' '•**
žalius. Pavasarį medžiai suima nykimo rezultatas. Pasilieka kurie rudeni nukrinta- ' j '
daug vandens ir deguonio iš! tiktai Į. karotinoidai, kurie- pa- Jei pasauljįė 'nebūtų, spalvų,' kitas Įmygąs gaSma'Sgytt atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oro bei saulės. Tada ne. vien la virsta į raudonas, geltonas spal gyvenimas būtų'iabai monotok Oliugrnę perlaidą
p ai pasidaro žali, bet ir vaisi-^'as. Jeigu pav., turi daugiau niškas. Pagaliau . spalvos - pade 

da mums vienus--daiktus ats
kirti

. . • 'C:Mikdg-.Šileikis:

niai medžiai apsipina sodriais. rūkštięs, tie lapai pasidaro rau 
žiedais. .. ; < Idoni,.paprastai, ąžuolų lapai;.

Kodėl rudeniui artėjant, vie 
ni lapai darosi raudoni, skais- žąi pavasarįųpritvinksta šal
čiai geltoni ir žalsvai geltoni džia sula, iš kurios gaminamas1, 
bei .purpuriniai? Net tas pats syrupas blynams, .pasidaro ne-Į 
medis turi kelias spalvas? To-1 paprastai spalvingi, tie.kurie 
dėl, kad rudenį kas nors įvyks augą lobiam žemose vietose, | | 
ta chlorofilio chemijoje, kai Kai šaltos naktys visiškai sus- j 
jo produkcija sumažėja. Tada tabdo sulčių kiekį, lapai 'būna - 
lapai keičia spalvas pirmiau daug gražėisni;;.nėt. visas. miš-1 
negu nukrinta. Kai matome kas nušvinta,'prieš; akis atsi- j 
gražias spalvas, tada vyksta fi- veria nuostabi šviesa. Bet kai

Kai kurių.rūšių .klevai ir her

> I 
v

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|lanos< galima gauti puikių knygų, kurio papuoš bet kokia 

knygų tolnta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prishnlnl- 
ir laiko jvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 298 psL. kąina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri., $5JO

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; II dalis, 225 psl, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais.....-——— $2.00

Henrikas Tomės — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos • apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl„ kaina $6.

P. Kaštonas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atslminimaj 
170 psl. ----------- i-------------------- ---------------- '■-----

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai___ ____________________________ :---------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100 f

L Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas Ir

1739 South Halsted Street, Chicago, 11L 60608

Taupykite dabar 
pas mus

I
i

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremdnftri. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jd prisiu

site čekĮ arba Money Orderj tokiu adresu:

1738 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Pas mus taupomi Jūsų, pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina -fondus namams įsi-

Taupykite dabar. \ -
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. . >•,</■'.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos sumos ir 
jos išėmimo. -

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So> Halsted St . ; r Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲe TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Jgtdrta 1923 metaK . TEL. 421-3070
jiKxfccw pietnew. ktewM autom obūiamu paMatytL

• — NAUJIKUOS, CHICAGO t, ILL— Manday, Dacamkar $, 1976



SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

kia, kad juos garbino. O svetimtaučiai, ypač senojo lie-

žmogus gali siekti mokslo, gali pritaikyti savo gabumus, 
būti naudingas ne tik sau, bet Amerikai ir visai žmoni
jai. Pats sekretorius miestelio gyventojams papasakojo

$28.00
$14.00

atifikacijos procedūrą.
Beatifikacija reiškia, kadaš-

nytojaus žodžių.

Konkrečiai mums lietuviams būtų, savo eile atiduo
kime Dievui, kas Dievui privaloma atiduoti, savo tau*

Visas suvažiavimas buvo už 
klupt as tokio netikėto jausmų 
prasiveržimo. Prisipažinsiu, sė 
dėdamas antroje eilėje ir da
rydamas užrašus, nieko ypatin 
go nepastebėjau. Priešingai, 
s t eb ė j au dr. B ob elio šaltą lai-

Vėlesnieji kalbėtojai ir pra
nešėjai negrįžo prie šios te
mos, tolygiai dr. Bobelis nepa
aiškino suvažiavimui savą su
sijaudinimo priežasties. . Kaip 
iki šiol, lietuviška spauda ap
rašydama ALTo suvažiavimą, 
prisilaikydama įprastinio žur
nalistinio šablono, Šio momen
to visai nepaminėjo.

To griovėjų ir remtis vien jo 
rėmėjais. Jos nuomone, reikia 
atsisakyti nuo iliuzijos, kad ga 
Įima surasti kaž kokį kompro
misą šU “b e n dradarbiauto- 
jais”. J galą pareiškė, kad AL- 
Tas turėtų atsisakyti nuo ne
utralios pozicijoj abiejų LB 
atžvilgiu ir pripažinti Reorga-

riš įrodė, kad neižūrint ALTo, 
kaip ir kitų politinių veiksnių 
35 m. patirties, dar nesttsigau 
doma pasaulinėje politikoje. 
Tai bus šių komentarų pagrin
dinis svarstymas, prie kurio

šikai darbavosi neskubėdami, 
rodė krūvos tuščių vyno bonkų, 
išrūkytų .cigarečių pokelių, su
muštinių (sandvičiuj Įpakavi
mų ir J.4 cilinderių deguonie 
(oksigeno/ reikalingo seifų nž- 
doriams išdeginti.

Pasadena, Cal. — Propulsion 
Laboratorija pranešė, kad ateL 
nąnčiais metais rudeniop, nuo 
spalio mėnesio prasidės rimtas 
ieškojimas protingos gyvybės 
kitose planetose. Mokslininkai 
tirs įvairias mūsų atmosferą 
pasiekiančias radiacijos bangas 
ieškodami jose eventualių ra
dijo transmisijų, transliuotų 
kada nors buvusių čiviliacijų.

nais nors ;
naudoti tomis pačiomis teisėmis, kuriomis naudojasi šim rojusieji žmonės yra geri smonės. Daugelis buvo labai 
tai kitų tautų tremtinių, tai jis būtų galėjęs šį sprendi-, naudingi Amerikai. Naudingi gali būti ir Bražinskai...

MILANAS, Italija. —' Susida
riusi plėšikų “ekspertų” gaują, 
atsigabenę, reikalingus uždo- 
riams laužti ir seifams tirpyti

Dar keisčiau, pranešime neuž
siminta apie daromus ALTui 
trukdymus, apie frontininkų 
kėsiriinmąsi į 16 Vasario au
kas, bet įiašitenkinta bėndtu 
pareiškimu, kad turėtų būti 
Įgyvendintas darbų pasiskirs
tymo -principas. . . : "

Tiiomi tenka baigti dr. Bo-

daugnmoje atvejų yrą kanoni- 
žubjamas į šventuosius. < d 1

mą palikti naujam sekretoriui Niek; 
lipa, nes tokios rūšies sprendimai ga

etuyis veda kovą prieš lietu- 
Gana neapykantos, užmirs

savo namuose laikė t duomenų labai maža”.
Vienok, kaip pačioje pradžioje pastebėjome, pa

žinti senovės lietuvių...tikybą mums # lietuviams yrą 
būtina,, bet tai nereiškia, kad mes turėtume grįž

ti prie jos išpažinimo ir tuo pačiu atsisakyti nuo krikš
čionybės, nes ir krikščionybė gali būti lietuvių j tautos 
stiprybės pamatu. Apie tai plačiai dėstoma J. Venclo
vos “Mindaugo krikštaS-Lietuvos krikštas*’, (1972 ttn, 
18-22!p.). v

ilk reikia, kad visi lietuviai kunigai pilnai vykdy
tų IV-tą Dievo įsakymą ir Kristaus evangelijos dėsnį! 
“Atiduokite-kas Ciesoriaus ciesoriui (kas Lietuvos- Lie
tuvai) ir kas Dievo-Dlevui”, tiėslafant pirmenybės eilės,

Šia protfa nbris prisiminti atsitikimą iš savo gyve
nimo. Kada aš, dar vaikas būdamas, suradęs po na
mo pamatais rupūžę, norėjau ją užmušti, tai mano tė- 

pastebėją įspėjo: “Vaikeli, nemušk: ji Die 
rta taip pat, nieko pikto nedaro, be to, pade

Milano.Jianką Ir per savaitgali 
netrukdomi išlaužė apie 406 de
pozitų dėžių, surinkdami pus- 
pekfo milijono dolerių . vertės

savo tautai, kad mūsų tauta amžiais gyvuotų, nes nt 
tam Dievas leido mūsų tautą gyventi, kad mes ją nu
marintume ((lietuvio pareigos savo tautai J. Venclo
vos “LiėtrtVių tautos pašaukimas“, 1975 hi., Ml p.).

Be to, mums reikia griežtai saugotis svetimųjų apai 
talų indoktriuizuotu. kurie gadina mus nuolat su nie
kuomet mūsų tautos istorijoj nebūtais dalykais; “lie
tuviškas šovinizmas”, “lietuviški stabai”, “tautinio U 
lietuviško idealo karikatūra” ir kitokiais panašiais 
baubais ir tuo žlugdo beturiu tautinę sąmonę be/ lie» 
tuvišką susipratimą, ruošdami mūsų tautai mirtie* 
kapą.

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai

leisis ir bejėgis, tuo tarpu grįžo į gimtinį kaimelį galin
giausios pasaulio valstybės sekretoriaus pareigose. Nus
tebusiems vietos gyventojams jis aiškino, kad toks da
lykas tiktai Amerikoje yra galimas, neš ten yra gerbia-Valstybės sekretorius Henry Kisingeris, baigdamas 

pareigas, visai bereikalingai paliko žiauraus sekreto
riaus įspūdį. Didžiųjų Amerikos laikraščių korespon
dentams jis praeitą penktadienį aiškino, kokį gerą, 
sprendimą padarė naujai išrinktas krašto prezidentas 
Jimmy Carteris, parinkdamas valstybės sekretoriaus 
pareigoms gerai informuotą ir,patyrusį diplomatą Cy
rus Vance bet tą pačią dieną jis. atmetė Prano ir Algir
do Bražinskų prašymą suteikti jiems tremtinių teises 
ir leisti jiems pasilikti Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Sekretorius Kisingeris jau žinojo, kad jo dienos de
partamente suskaičiuotos. Ko jis nepadarė iki Šio meto, 
to jau negalės padaryti. Amerikiečiai spręs apie jo atlik
tus darbus ne apie tai, ko jis nepajėgė padaryti, bet apie 
tai, ką jis padarė. Lietuvos laisvės reikalui jis nesisten
gė plačiau išsijuosti. Mes visi džiaugiamės, kad jis vis 
dėlto Maskvai nepadarė jokių pažadų pavergtos lietuvių

kapams (Suericar Scrp. lib. 1, 220 p) pasakoj'o, jog že
maičiai garbiną JnlČins, kurių vieną tokį didelį radęs, 
jog į agnį imestas nedegęs, kad jis ten pats velniam 
pavestus ąžuolus kirtęs, daręs stebuklų ir t t

Mūšų istorijos tėvas S. Daukantas savo raštuose 
dėl garbinimo gyvių etc. paaiškino. “Nes kuris šeimi- 

( ninkas varytų laukan iš namų tokį keleivį, kurs jam 
[ malonią naujieną į jo namus parneša ar padeda jam 
Į namus apsišvarinti nuo bfaurybių... žinoma, jog kie- 
Į lč parlėkusi ledą spiria lauk, gandras parveda pava
sarį, blezdinga Šilumą ir nieko pikto nedaro, bet su 
juo drauge gyvendami lygiai džiaugiasi vasaros links
mybėmis. Taip pat varnai, šarkos ne vien pavalo dvė- 
selenas, bet reiškia žmogui vilką ardantis, zuikis jau
čia jam erelį, zylė prajaučia jam pūgą, ežys padeda 
jani pievas valyti nuo gyvačių ir kitų biaurybių... ger
bia juos, vienus kaip reiškėjus linksmybės, kitus kaip 
savo apgynėjus”.

Karalienė Izabelė 
daroma palaiminta

VATIKANAS. — Bažnyčios 
istorikai baigė .paruošiamuosius 
tyrinėjimus, reikalingus beatifi
kacijai Ispanijos karalienės Iza
belės, kuri išvarė iš Ispanijos 
maurus (arabus), įvedė inkvi
ziciją ir išsiuntė Kolumbą, suras
ti Ameriką. Vatikano pranešimu, 
tų istorikų raportas pėrsiunčia- 
mas Vatikano Kongregacijai 
šventųjų Reikalams, kuri

Išrinktas prezidentas turi daug patarėju, bet pats iš
tikimiausias ir tiksliausias žinias .turintis yra viceprezi
dentas Walter Mondale. jis gana gerai pažįsta Amerikos 
politikus, žino (v galvojimo būda if nujaučia, kuriems 
adminisracijos darbams jie galėtį tikti. Sen. Mondale 
glaudžiai su Carteriu bendradarbiauja

tomis pavergtotuis. tautomis,, tos priešą, o tuo' pačiu laiku 
pasidžiaugta rinkinių rezulta- 
tais^.kiuiųose^yįffl^ALTą-iiidot vį, 
šuoti koDgrėsiųanai buvO išrįn.1 khne asmėnineš ambicijas, 
kti ir kitos veiklos apraiškos.

f>ažyrnėtina,kad pranešime 
tebuvo pasakyta apie“ gerus 
santykius SU VLIKū, bet neuž

ims pačiomis tremtinių teisėmis?; Kisingęrio tėvai bėgo 
Į nuo Hitlerio, o Bražinskai turėjo bėgti nuo Hitlerio drati
go Stalino. Hitleris su Stalinu pradėjo Antrąjį Pasaulio 
Karą, kurio eigoje Lietuvai buvo atimta nėpriklaūšoniy- 
bė, o lietuviai išsiuntinėti Į tolimiausius sovietų imperi
jos pakraščius. Kisingęrio tėvas jauną Savo sūnų pusiau 
paslapčiomis vežė iš Vokietijos, o vėliam kitų padeda
mas, pasiekė Ameriką. Pranas Bražinskas, tokio paties 
amžiaus savo sūnų Algirdą vežė tolimiausiais sovietines 
tremties keliais ir sunkesnėmis priemonėmis išgabeno jį 
į užsienį. Hitleris buvo žiaurus, persekiojamų nesigailė
jo, bet užsienin išvykusius jau palikdavo ramybėje. Tuo 
tarpu Stalinas ne tik persekiojo lietuvius pačioje Rusi
joje, jis nepaliko jų ramybėje Turkijoje ir nepalieka net 
Amerikoje. Kisingeriui buvo sudarytos sąlygos eiti atsa 
kingas pareigas, juo pilniausiai pasitikėta, kodėl tas pats 
Kisingeris nenori leisti jaunam Bražinskui pasinaudoti 
tomis pačiomis tremtinių teisėmis, leisti jam baigti aukš helio pranešimo dėstymą, pa- 
tuosius mokslus ir parodyti mū&s. visiems, kaid jis gali 
būti naudingas Amerikai? I Ameriką kiekvieną metą 
įvažiuoja tūkstančiai užsieniečių, - jiems leidžiama įsipi- 
lietinti, kodėl atsakytos tos teisės Bražinskams?

’ . - - * i. ‘ - 2 1

Dabar Bražinskams teks samdyti advokatus, ąiškin- 
ti imigracijos komisijonieriui, kodėl -neverta,ft išsiųsti( fcls aptaras 
iš Amerikos, o jeigu komisijonierius bus tokios pačios (vą^avimo ašbektus. 
kietos širdies, kaip ir sekretorius, tai vėliauųjiėms tėkš; - . .x 4 j,,-. .. <;•
eiti įteisinus ir prašyti teisėjo, kad leistų BrSZinskamS i Beprasmis susi jau mimas 

dori ir šąži-l Baigės dr. Bobeliui praneši
mą, palydėtą audringais ploji
mais ir visų atstovų atsistoji
mu, bei padarius kitus prane
šimus, staiga prie pulpito pri
siartino kun. A>-Stašys ir sa-

vefio kaip gyvuliai, t y. garbino šliužus, ypač žalčius, Vadinasi, jei senovės lietuviai 
o. šėtonas kaip tik pasireiškęs žalčio pavidale net Ado-. ežias, rttpužeš, žalčius ar kitus gyvius, tai dar nereiŠ- i 
mr su Ieva rajuj prigundęs padaryti nuodėmę. Pv 
svetimtautis kunigas Jeronimus po apsilankymo 1428 tuvių tikėjimo priešai, tai pastebėję, ar iš kitų girdė- 
m. žemaičiuose Savo raporte popiežiui ir kitiems vys-1 j$v ar patys sufantazavę, prirašė nemaža lietuvių tau

tą žeminančių Šmeižtų.
' , Ji

Kad lietuviai negarbino Šliužų, savo raštuose įro
dinėjo dr. J* Basanis, panašiai pasisakė ir akademi
kas Z. Slaviūnas ir kiti. Tik gaila, kad dar ir dabar 
tarp pačių lietuvių atsiranda tokių, kurie svetimų ža
lingų įtakų paveikti, savo neva mksliniuose rašiniuose 
net svetimų kalbų žurnaluose, įrodinėja, kad ševovės 
lietuviai garbino šliužus, pasiremdami mūsų tautos 
šmeižikų pasisakymais, be kritikos juos priimdami, 
kaip tikrus mokslinius šaltinius. Gi mūsų tautosakoj 
yra tiek daug tikrai vertingų deimančiukų, kaip kad

kontrolę, kurią.jis sukaustė su 
važiavimo dėmesį. Vėliau, jam 
atsisėdus, atsidūrė nuo manęs 
antroje pulpito pusėje, tad ne
galėjau savo akimis^ stebėti įvy 
kusį susijaudinimą.

Tuojau po kun. A. Stasio 
trumpo pareiškimo, prie pul- 
tito skubiai prisiartino kitas 
kalbėtojas ;— Adomaitis, kuris 
taip pat sujaudintu balsu pra
dėjo aiškinti, “kodėl dr. Bobe
lio akyse pasirodė ašaros?” Jo 
tvirtinimu, ALTui laimėjus 
trejas rezoliucijas Kongrese ir 
gavus prezidento užtikrinimą 
dėl Baltų tautų okupacijos ne 
pripažinimo, turėjb sukelti 
Maskvos reakciją, kuri per sa
vo agentus ir bendradarbiauto 

_  ___, jus sustiprino atakas prie! ĄL- 
jaudintu Balsu prabilo: “NenolTą, tikslu ją visai sugriauti.
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O lenkų apaštalai Lietuvoj taip įsidrąsino, jog skel 
bė, kad lietuvių kalba yra “poganski język”, atsieit, 
Dievas jos, kaip šėtoniškos kalbos, nesupranta, todėl 
lietuviai turi. Dievą garbinti lenkų kalba, kad katali
kų tikėjimas yra “polska wiara” ir t t Todėl jų pa
tiektos žinios apie seną lietuvių tikybą yra beveik be 
vertės.

Nagrinėjamos temos sunkumas

Kiek ilgiau buvo apsistota prie šaltinių iš kur pa- 
... . , r aiškėjo nagrinėjamos temos sunkumas. Jau prieš ke-

| da apsĮvalyti nuo nešvarumų”, čia tik. galima įžiūrėti lioliką metų prof. dr. V. Sruogienė (89-23) koiistata- 
Dievas yra1 vO: “Senovės lietuvių tikėjimą daug kas bandė rėkons- 

trūoti, bet susidaryti aiškų vaizdą labai sunk*, nes

AMERIKOS LIETITARYBOSSUVAŽD
(Komentarai)

Taip atrodytų pačios pagrin
dinės drz Bobelio^ mintys, po mums taip brangaus daktaro 
kurių sekė platūs ir išsamūs akyse pasirodė ašaros. Ką reiš 
pranešimai apie Bražinskų by- kia Šios ašaros? Ko Jis neišša- 
lą, paiaikyiną santykių su kį- kė žodžiais tą išsakė jausmais, 
tais, veiksniais, santykiai su pa { Jam skaudu, kad mes turime

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
lis month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $38.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.
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Objektyvią šaltinių trukumfls

Tačiau patinimui musn tautinės pagoniškos religi
jos yra šaltinių didelis trūkumas. Šiuo klausimu mūstj 
istorikė prof. V. Sruogienė (89-23) taip rašė:” ... duo
menų (apie senovės lietuvių tikėjimą) labai maža, šal
tiniai paduoda tik nuotrupas, negausios žinios yra pa
tiektas svetimtaučių, mūsų kalbos nesupratusnį ir daž
niausiai labai mažai išsilavinusių. Daugiausia remia
masi archeologijos iškasenomis, ypač laidosenos pa
pročiais. o taip pat tautosaka, kaip senų laikų paliki
mu. o taip pat palyginimu su dabar tebegyvenančio
mis primityviomis tautomis ir jų tikėjimu”.

Vienok mūsų tautosakoj pateiktose žiniose yra ne
maža fantazijos. Tad reikia kritiškai vertinti. Archeo
logijos iškasenų patiekti duoirtenys yta nepakankami 
ir liečia daugiausia laidojimo papro&tis.

O svetimtaučių patiektos žinios dažnai labai ten
dencingos: prif. I. Jonynas (40-11) konstatavo: “Dažnai 
svetimtaučiams bei svetimšaliams, teikusiems žinias 
apie Lietuvą, rūpėjo ją ir jos gyventojus niekinti, juo
dinti Vakarų Europos akysfc kad tuo lengviau galėtų 
gmbti Lietuvos žemes ir tuos savo darbus pateisinti”, 
(ii objektyvus istorikas prof. A. Benedictscn rado rei-

pabrėžti (7-13): “It is not difficult to guess how 
tin cnci.i; ho only thirsted to cruch the Lithuanians vo 
has dcscr’lxai eni as the beas.

Tokiu būdu ctirnffinėiu. yį>*č ‘ dgrėMngų jvrtmitfvM lietuvių pažiūrai* į tikėjimą
kaiuĄrtų pulit klo e žiniOM randame, kad lietuviai gy- -visko Kūrėjas, negalima žudyti, ypač jei gero daro,

~ MAUJ1ENOS, CHICAGO S, ILuZSMondiy,

riam kitam sekretoriui, kuris būsimo prezidento bus pa
rinktas ir kongreso patvirtintas. Lietuviams būti} buvę 
daug jaukiau, jei ne Kisingeris būtų atėmęs Bražinskams 
tremtinių teises. Būtų jaukiau, neš ir pats Kisingeris 
buvo tremtinis. Ne vieną kartą jis aiškinęs savo moki
niams, kaip jo tėvai turėję bėgti iš Hitlerio valdomos 
Vokietijos, kaip jį jauną pusiau paslapčiomis vežė į sau- 

$i£oo į gesnę vietą, kaip jis Amerikoje baigė aukštuosius molęs- 
""^ lus, kaip vėliau pačiose geriausiose mokyklose profeso

riavo ir dėste tarptautinės politikos problemas jauniems 
amerikiečiams. ' >’

Visi dar atidžiau skaitėme praeitais metais Dr.
Henry Kisingęrio atostoginę kelionę į Pietų Vokietiją 
ir mažą miestelį, kuriame Kisingerių. šeima ilgus dešimti 
mečius gražiai gyveno ir pats Kisingeris ten gimė ir au
go. Miestelio gyventojai, įskaitant ir miestelio burmist
rą vokietį,- labai šiltai Kisingerį sutiko, jį vaišino ir pa
pasakojo, kas tame miestelyje įvyko Kisfngeriams nuo

lis pajėgė iš jo ištraukti tvirtinimą, kad JAV iki šio me
to nepripažino Lietuvos ir kitu Pabaltijo kraštų aneksi
jos, bet bendras įspudis-buvo tas, kad jis taip elgėsiypre- 
zidento ir Amerikos lietuvių spaudžiamas. Tuo tarpu 
neturime visų duomenų ir Dr. Kisingęrio indelio į lietu
vių tautos laisvės kovą dar nežinome, bet nematėm jo
kio viešo jo pareiškimo. Prezidentas Rooseveltas pareiš
kė lietuviams, kad Lietuva tiktai laikinai yra okupuota, 
bet ji bus laisva. Sekretoriaus Hull pavaduotojas Sum
mer Welles pasmerkė sovietų karo jėgų įsiveržimą į Lie
tuvą, o prezidentas Trumanas neleido rusams medžioti 
lietuvių Vakarų Europoje, tuo tarpu griežtesnio Kisin- 
gerio pareiškimo lietuviai nežino. Jiems tiktai aišku, kad 
Henry Kisingeris buvo prezidento Fordo sekretorius, 
kuris, pažindamas lietuvių tautos nelaimę, buvo prižadė
jęs padėti lietuviams ir kitiems pavergtiesiems siekti 
laisvės.

Mums atrodo, kad sekreturiuo Kisingeriui paskuti-j pasilikti Amerikoje. Amerikos teisėjai 
nėmis departamento valdymo dienomis nereikėjo pa- ningi žmones- Jie išklausys ne tik komisijonieriaus ar 
kenkti rusų persekiojamiems Bražinskams- Jeigu jis ku- gumentų, bėt ir Bražinskų Greičiausiai, kad jie neparo- 

sumetimais nenorėjo leisti Bražinskams pasi7 dys tokios kietos širdies, nes jie žino, kad už laisvę ko
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CVrJ^-*os p? “tai susitarimą'

NADIAI: 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
As8Ociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJRA JR MOTERŲ LIGOS 

GttičKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medteal Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagai sus1 tarimą 

'ei neatsiliepia, skambinti J74-tr-’C4.

kuopos 
Mikėje

IiMOVING-
Apdrautta* perkrauetyma* 

H įvairiu statumu. .
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arka 376-5994

SUSIVIENIJIMAS 
LiEtuViy ■ '■
Amerikoje

ŠVENTO RAITO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
” KIEKVIENA“DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Būtina -valgyti liesą mėsą! 
žuvų, varškę, sūrį, nes pieno 
gaminiai z būtini normaliam 

tkiekyje dėl apsaugojimo kūno 
organų nuo žalos bei sukriki
mo. ’

Celės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GtUNYČtA 

1444 WEST 63rd STREET
Jrf.fpnah PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
. Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiu krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,

JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul 
tūros Klubo priešmetinis ‘ susirinki
mas įvyks antradienį, grv'"“K~ ” J 
1:00 vaE popiet naujoje 
šauliu namuose. 2417 VE.

Nariai kviečiami atsals 
yra daug svarbiu reikalu 
bus valdybos rinkimas* 1977 metams.

Po susirinkimo bus- vaišės-

1905. XII. 4—6 įvyko Didysis 
Vilniaus Seimas.

j 1912. XU. 4 Kijeve mir^Žig 
mas Gaidamavičius’- Gėlė (gi
mė 1894. IV. 26).

i 1864’ XII. (j. Papilėje mirė Si- 
manas Daukantas (gimė 1793.

DR. TETER BRAZIS 
..^PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WES( 7Ut STREET 
, Ofisas: fcEmlock 4-5849 

' ' Rėzai. 3884233 ' ‘ 
' OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir keivirtaa. i—' 
anuracL. peuktaienj nuo 1-^5.

■ »- ' -,f' B -5 E f Z ”•
- ir sešlad. ūkiai susitarus.

PERKRAUSTYMĄl

M 0 VI N €
Leidimai — Pilni apdraudė

- ŽEMA KAINA
R. i E R I N A i

Tel. W A,58063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M. 
f

Lietu/ip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
--i:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 Si 9:30 
vaL ryto. - *-

Telef.; HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO, ILL. 40629 
v x • • erwrr

—n~—   — įRJa-t-1 g-rr»- , — .J

(Atkelta iš 2 psl.).

Tuomet ir ne visas mais 
tas ėsti naudingas. Riebiųjų ir 
saldžiųjų mitybos veiksnių rei 
kia vengti. Benormis jų naudo
jimas apsunkina visą kūno or
ganizmą, o daugiausiai tai šir-j; P. ŠILEIKIS, 0. P.

j/jS ‘ pelnu r et i bZiSl AS <
4L■ £ Apafatar • ’iv^ietat M^u. Ban ( 

dažai Sociali pažiba Mojam*
I (Arch Suppcrta) ir L L

VaL: v—4 ir d—S. šesudiemais 9—1
UtfO 63rd Sh, Chicago U L 6062V 
*t* ',telef4 PRospect 8-5084

-4— Naujais nariais j skyrių 
įstojo: p. Saldukįenė ir p. Tąla- į 
fa? Plojimais juos pasveikino 
skyriaus nariai.

— Susirinkimas baigtas prie 
bendro vaišių stalo, kurias pa
ruošė skyriaus darbščios šeimi- 
nffikės. Joms už rūpėstf ir’darbą • 
viso skyriaus narių ir jų svečių 
nuoširdi padėka. < Ji T.DR. ViT. TAURAS

GYDYTOJAS -IR CHIKUKUaS- 
Sencir* praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeM PR 8-1223

OFISO VAI..: pirm., antrad.. trečiad 
>f oenki 4-4 ir t>-8 vai. vak. sešladie 
niaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

;• ; J pagal susitarimą.-*’'.

1844, XII. 21 Semanėliškiuo- 
se gimė Tomas žičkus-žičkaų-. 
kas (mirė 1929- VII. 21).

1848. XIL 22 Bakenuose, An- ‘v 7 ■taząves vai. gimė; komp. Juozas 
Gruodis. .<

- 192Z. XIĮ. 23 Lazifijuose mirė

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

REZ.; Gl 8-0873

DR*VP>Eittii\-£iiSlNAS
AKuScKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINjEKOLvuiNE CHirtukuUA
613z So. Kedzie Ave., WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
smepia, SKamDinu Ml 3-OOOI.

— š. pa. KūčįiĮ rengimo klau- 
i nutarta, Kūčias, reng- 

ti gruodžio men. 19 d. Jaunimo 
<Jeitrė^' Kvietimus galima įsi
gyti pas valdybos ir skyriaus 
narius.

DR. C. K. BOBELIS 
'IfiKStŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

f i CHIRURGIJA
'-i Tetef. 6954)533

* JFox VąJley. Medical Center 
-7^850 SUMMIT STREET 
?ĄOUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

4330-34. So. CALĮFOjpiĮĄ AVENUE
. Telefonas: LAfayette 3-0440

, GEORGE F. RUDMNAS
3319 Šo. L1TUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

GAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIIXMIMO IŠTAIGA

46(15-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

G E L I NT O Ą S 
llfekBHuiDv art>a Uuuesu) uaiaudoin

piu papuošimui ir tezoumeg 
kapams gėlė*.

ROT R. PETRO (PUTO 73 t AS)

° DAUBARŲ SŪNUS

55Ž5 š®. Herlem Avė. —• 586-1220

BUTKUS - YASAITLS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

rinių autoriams už dovanas. 
Tad maloniai kviečiami nariai su Meno Kūrinių Fondas yra Nepri- 
šeimom ir artimaisiais daly va u- klausomos Lietuvos nuosavy- 
ti, kad pirimieji galėtumėm jau bė. Čiurlionio .Galerija, Ine.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REphblic 7-1213
2314 23rd PLACE > ' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Patai Hilh, lit 974-4410

GRUODŽIO MfiNESK) Dėdamas, kad šio eilinio narių 
J -.i euairinkimo tikslas yra aptarti 
tie mi- 5i* s^Jn-iaus veiklų, pažy

mėdamas, kad Šio susirinkimo į 
Įtttafa diemityarkte P-nk- ;&bfcwto į ^įiaIn, kaIėdini 
tas yra kun. V. Rimfebo prune- _ KMį,,. kurios ;au
Šimas iš Suvalkų trikampio, ku- * TTTf;“°“?" “ į^to paftminku tradicija,
name JU buvo ir sus,pažino eu jiais galvola lyg ir
tegyvenančių hetuv,ų ropes- be, dauguma pasi-

Mi ne raly ir vitaminų turi 
būti pakankamas kiekis mity
boje. Jų gausiai yra vaisiuose 
ir daržovėse. I
Manding senatvei būtina ruoš 

tis iš anksto, nes nuo jos nė 
vienas nepabėgs. |

Dažnai sakoma “kas gimė, 
tas ir mirs”. Mat, taip yra gam 
'tos sutvarkyta.

Beje, kiekvienas savo ran
kose laiko savo ateitį, kurią jis 

J gali vairuoti jam patinkama 
linkme, nes nuo jo priklauso jo 
senatvės dienų laimė, ilgas ir 
ramus amžius arba trumpos 
audringos dienos.

Į Kiekvienus yra pats savo 
gyvenimo Uivo kapitonas " J

■ ' 1410 So. 50th Ąve., Cicero 
a ‘ Telef.: TOwnhaU 3-2108-|

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
, . ' - *■ T*’- Z

AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ttė» t tuopu 
INO darbus

Gaurite spaasgintaa Intormacijaa, jętgo parašykit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

" " ANTANAS M. PHILLIPS
i*qmas ir Laurynas Labanauskas

3307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

6 d.).-
1884. XII. 2 Viekšniuose gimė 

prof. Vadovas Biržiška.
1886. XIL 2 Runkiuose, Kaz

lų Rūdos' vai. gimė prof. Pra
nas Dovydaitis.

1834. XIL 2 Panevėžy mirė 
kun. Jul. Lindė - Dobilas (gimė

lrė j^on-^siūlymui vienbalsiai pritarė ir 
iė 1886 ^uvo perskaityta valdybos pa-

i tf^Įa dienotvarkė. Dienotvar
kė buvo papUdyta vienu punktu 
naujų narių priėmimas. - r

Pranešimas apie lietuvius 
Suvalkų Trikampyje

Po to sekė kun. V. Rimšelio 
pranešimas. Iš Viso to kas bu
vo pasakyta, susirinkimas pada
rė išvadą, kad Seinų bažnyčioje 
(dabar bazilikoje) yra varžo

ma (neleidžiama) lietuviams lie
tuvių kalba melstis.

Visiems gerai žinoma, kad Sei- gomis.
nuošė jau 1906 metais buvo j Ta pačid proga bus atliktas ir. 
spausdinamas lietuvių kalba sa- LPS-gos metinis narių susįrin- 
vaitraštis šaltinis (tiražas 15,- kimas, kuriame bus aptarta to- 

MAih \T C ’ iT'" z'tx-.j < I00**) su Artojo ir■■'šaltmėiio.prie- 1 Ūmesnėsąjungos veikla ir ren-p4t CALL V. DAKUlS 1966. xn. 1 Selenios Budoje,I ten t buv0 leidžiamos' kama J*, val(,vba' Kai
OZDYTOJAS ,R ch.kuxGas Sasnavos vai. Dr. Kazys saniMrija 1829 prastai, pats susirinkimas ilgai
este ester ommunity klinikos rimus. Jm. lankė 21 lietuvis klierikas ir neužtruks, nes paštininkai mo-

i938 Savtanne.m Ra.,Westcnester, iii. Jeronimas RalVs f<»imė 1876 m ?? / 1 ’ 1830 19 ^nd??ąS Vlsus reikalus ap-
VALANDusf3-9 darbo dienomis ir Viduklės v 1 ‘ ' y uheW kheriky ir tik 3 lenkai, tarti, o svariausiai gražiai su-

▼ 1L2L1&.1CO V * J t J "v A’-l— - • —ZJ—*—2—
kas antrą šestaciieru. 8—3 vaL n<v, Vir 1 - t - x • • i

-oox-zzz/ aroa 5oz-k/i« _ 1926X11.1 /.Lietuvoj įvyko politS
-in.../ j —....... , , perversmas. >, • . '

1931. XII. 17 Kaune mirė Jo-: 
nąs Yčas (gimė 1880. VTT. 21).
1863. XII. 19' Pūstelninkubse, 
Naumiesčio par. gimė L-r 
šiotas (mirė 1940. IX. 14).

1878. XII. 20 1
Kurklių vai. gimė Steponas Kai-

"Jėzus Kristus pagydys tave“. — Ap. Darb. 9:34.
šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado "Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
odtiO'7 d., metus liudijo, kad jo pagydymas tavo Dievo galybe padarytas stebuklas.

I Tarai įvytos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
rttyfi/ "nes daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki toL kol gyveno Viešpaties ii- 

rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat'"kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalą' rankų uždėjimu, yieipaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų bavo' tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iškąri joto rietą užėmė apašta
las'Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reik^ojui, turėjo tik dvylika pamatu. « -

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliaėia.kiakvien^. Bat kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutš "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamaL'Rššykito: : '
* 1 F. XAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

, T KiV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PASTININKAI JUDA

Kaip ir kiekvienais metais Lie
tuviu Paitininkų S-gos nariai

DR.'JULIUI ALGIRDUI RAMONUI, 
■■ - ■- . 4 >£*3 i - ■ į r" - r
nuosįrdžai dėkojame tėvui Vaisniui už Šv. Mišių auką, maldas koply- 
čioje if a a?Tuliaus Algirdo palydėjimą i paskutinę jo žemiškos ke- 
lionės'stotįr > 4

Dėkojame Jums visiems, pagerbusiems velionį, atsilanykmu kop
lyčioj^ aukojusiems §v. Mišioms, labdarybei ir jums, kuriu gėlės vai- 
nikava jo kai^tgg^

Dėkojame organizacijų atstovam^ už atsisveikinimo žodžius, kar
sto nešimą ir garbes sargybą į :

Gili padėka jums už pareikštas užuojautas žodžiu ar rastu, taip 
pat Imdotuvių direktoriui p. Petkui ir jo personalui už rūpestinga 
patarnavimą ir tokį nepaprastą užjautimą ir supratimą velionio šei
mos ir? giminių. 7 ' - - — -

Priimkite mūsų padėką.

Gedule: žmona Ingrida, sūnus Dalis Julius, tetos: Done Gaurilienė. 

Nina Petrauskienė, Stasė Petrelienė ir šeimos.

- . -^4- LIŪDESIO VALANDOJ į
r ' " &«kite - |[MAŽEIKAs EVANS

—h LAIDOtllV.IU PĮREKTOfclAI I 
6Š45 88. WestemAv^ « Conditioned Chapel 4^ 

REpubliC 7-8600-8601 Parking Facilities
BeaiJttrle n^eaa Uto« ale*to d*ly»e xxnrtme fcoIWU twt v*a*

mė 1870. II. 27). . p
1798. XII. 24 Naugardėlyje 

mė Adomas Mickevičius (mirė I860. XĮ'. 26)? 1”' i H

1866.XII.24'Domeikiuose, šun-taimu, buvo 
skų vai. gimė Tomas ž.4inskas'*-‘’^~”~-,":-' 
(mirė 1933- III. 15). |

1920. XII. 26. pradėjo ,yei^
Dramos Teatras. -

1860. XII. 30 Kubiliuose gi
mė Jonas Jablonskis (mirė
1930. II. 23) . ' " į

1858. XII. 31 Pakeriuose gi
mė Vincas Kudirka (mirė 1899. 
XII. 19).

1920. XII. 31 pradėjo veikti
Lietuvos Opera. ' • \ v

gerą Taupomais Apdraudę - {Endowment In- 
iMjolis gautu pinigus' aufalojo mokslo stu<B*

’ trri ■ ■< _
> įr jaunuoliams labai pigM TERM apdraudę 
Imeos tik 13.00 mokeaša metams. 

» l * Z F f e < • i e
AP D RA (IDA naudinga visokio amfiaus asme 
laojaiba ---------------

akcMmtaia^ai 
v - t

gumoje lietuvių koloi 
lėčiau paaiškins apie

Ka veikia vilniečiai
Vilniaus Krašto Lietuvių Są- . .

jungos Chicagos skyriaus nario 5ĄUGQK|^AE SAYO $IRDJ yų 
susirinkimas ivyko š. in. lapkri-’ ' ' ' ” *
čio. mėn. 21 d. Jaunimo Centre.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas Juozas Lekas, pami-

iE I’jvS SiZNIERIUS. 
Ali GARSINASI 
11 f fxtrA r*

cijąi 'Tehka tik pasidžiaugti, 
kad pastininkai turi savo tvir
tą nusistatymą, yra vieningi sa
vo užsibrėžtame darbe ir ne- 
mano taip lengvai kapituliuoti, 
nes organizuotai veikiant prisi
dedama ptie 
S^B.F,V^Og. - . - - - kioje aplinkoje išgyventi besi-

giamas kalėdinis pobūvis- Kū- ^Imančsų felėdų šsencų >rN. 
rios, kurios bus gruodžio 12 d., P^Sraz.pm's nuolm- 
2 vai. K. Repžių namuos. 6608 k°rals-
So. Richmond ayę-, Chicago. NAUJI DARBAI MENO 
Kaip ir visuomet bus. tam ino- KŪRINIŲ ‘FONDE - J 
mentui pritaikinta ir> meninė Čiurlionio Galerija, Ine. ga- 
programa, aŲiekama savo jė- vo sekančius Jury Komisijų at- 
—-v rinktus kūrinius; dail. Vlado

Vaitiekūno —- “Saulėtekį” (iš 
Reinkarnacijos ciklo, “Wiscon
sin Dells” gamtovaizdį ir “Au
toportretą”;. dail. Veros Švabie- 
nės — “Natu.įnortą”. DąiL 7ąį 
tiekūno darbai:yra aliejinė ta
pyba ant drobės, o dail. Švabie—■ 
nės — spalvota grafika. ' ;« 

o svarbiausiai gražiai su-- Pranešdami visuomenei šią 
Žiburio draugija čia įsteigė pra- sitarti, kas gali būti pavyzdžiu žinią tariame širdingą ačiū kū- 
džios mokyklas ir gimnaijas ir kitiems.
(berniukams ir mergaitėms-, 

šiandieną, tame sename lietu- 
________vių kultūros centre, Seinų bazi- 
Pr. Ma-i^°je’ jos klebonas draudžia lie-I 

7 tuviams garbinti Dievą savo gim- 
Ūžnevėžiuose,|t?jt kalba- Susirinkimo dalyvių 

tarpe buvo ir daugiau lankiusių 
Suvalkų Trikampį ir ten daro
mą lietuviams skriaudą patvir
tino. ’’ j

-Susirinkimas vienbalsiai pa
darė, šią išvadą: V. K. L. S-ga 
šį nepateisinamą lenku dvasiš
ki jos elgesį kėlią viešumon ir dės 
visas pastangas padėtį Suvalkų 
Trikampyje gyvenantiems lietu- K Z'-'’'-' į ■’ -v' V - -yiams’ jų .teisėms apginti. Tud 

f pačiu prašoma visų lietuvių tal
kos. ’ ’ ‘ J

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
^*>j-'***y|y* —I - i,.* - ; - -
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės fLietuvi^ Įs

. American Trayel Šęįyįęę B 
yy' 9727 Š. Western Avel, ČhicagOj h

. Telef? 312. ^238^97§į

— Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių,.lai- 
[ kelionių (eruišes)” viešbučių ir automobilių nuomavimo re- 
J tav J.< n r5g •

zėrvaciias; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones į Lietuvą įr kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
niu apsilankymui Amerikoje ir teikiame įnformaęįjąs visais ke
lionių reikalą#.' -t'

Blfc K A. V. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

♦UU2 N. WESTERN A v t. 
>7i4 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai. \

DR. FftAriK ElECKAS
OPTOMETRISEAS 

. . KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina n kis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
>1. pagal susitarimą. Uždaryta trėč.

DR. LEONAS SEIBUTJS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2456 WEST 63rd STREET < Tv - ‘ i

VaL: antrad- nuo 1—4 po pietų., 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Nauiae rei. telef.: 448-5545

NAŠLIŲ, našliukių klubas gruodžio 
10-tą d. 7 vaL vak. turės metini su
sirinkimą, kuris įvyks Vyčių salėje, 
2455 W. 47 pi. Nariai kviečiami gau
siai atsilankyti, tas renkama nauja 
valdyba ir aptariami klubo einamie
ji reikalai. Po susirinkimo vaišės ir 
šokiai Jurgio Jonikio orkestrai' gro- 

lietuviško fronto J3111- t t- 5,nka

TeK PR 842k>

IMt ANNA BAL1UNAS
' 1924. xn 1 Karoli

Į- r: ,
IEVAS ĮR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME f <J8 -r 'S - ■4 * i V -

,1,/ 2533 W. 71st Street
ii': TeleL: GRovehiU 6-234M

jau W mery tarnauja Dėtuvių visuotpenei Ir išmokėjo dau 
mu SEPTYN1US MlLLJOhfUS dofenų savo ♦ afRiriua 
UeiiuWiartt, v -4<

didžMuua lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy- 
txi RpdravAf «r 11901® patalpa, kun yra pigi, nes SUSIVIĘ- 
5HJLUĄS 4*wiko paino, o‘ teikia" patarnavimu aawtarpinia

1921. XH.7 Marijampolėje mi- 
Žemaitė (gimė 1845. V.21).

1907. XH. 8. Zakopanėje mirė 
Jonas Biliūnas (gimė 1879JII.B);.

val 1925. XII. 13 atidaryta M. K. 
Cinrhonies Galerija.

j 1904. XII. 1.6 mirė Saūerveh 
—— nas (gimė 1831. II. 15). -

AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR Gb«.XĖS LIGOS 
~2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą



SU SAVAIS APLINKUI

.-y51 W. 63rd St. Tel. 436-7876

apie

1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60608

financing

AT OUR LOW RATES

PAVARDft ER VARDAS

$3.00
$2.00

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200, arba 737-8534

NAUJIENOS, 
39 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

300 mil. t Europope
500 mil. tonu JAV.

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namų Statyba if Rsmontas

Cal! Frank Zapdis 
3208V2 W.?5trh St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR 8RANGEMY8t3
Pardavtaas ir Taisymai > 

2646 WEST 69Ih STREET 
Telefj REpubllc 74341

HEATING AND AHL 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago Hl 60609 Teel. VI 7-3447

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamų butas 
Brilon Parke. Šimaitis Realty, tel. 
436-7878.\ - 7 ‘ . C;.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA

/ M. 'ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra> 

tymai ir kitokį blankai.

Gal manote, kad Snūdienės 
vardas yra žinomas, kaip kokios 
nors tautiškos organizacijos pir
mininkės arba garbės narės, kad 
jai tiek dėmesio kreipiama? Ne. 
Ir kam būtinai reikia, kad Snū
dienės vardas būtų kuo nors! 
Svarbu, kad yra-geri draugai ir 
yra pinigų. Su tuo kiekvienas 
žmogus yra gerbtinas. Bė to ne
bus, dažnai, pagerbtas ir tikrai 
žymus veikėjas, o su tuo, štai, 
ir saliūno biznyje esanti mote
ris sulaukia kone karališko pa
gerbimo, nes tokioj e, lovoj e gu
lėti ir nuo tokio stalo valgyti, 
žinoma, neatsisakytų ir kara-

Siuntimaį j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS? 4045 A.-eher Are 
Chicago, III. 40Č32. Tel. Y A 7-59W

o 1970 in. geologai nustatė, 
kad .pasaulyje yra natūralių 
dujų koncentracija,.kurios ener 
gija viršija 28,000 milijonų to
nų alyvos. Lidžiausia dujų kon 
centracija yra šiaurės Ameriko 
j e, So v.- Sąjungoje ir Vi d. Ry
tuose. Visariiiė pasaulyje per 
metas iškasama virš 2,900 mi
lijonų* tonų ''akmens anglies,

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
* ■ V

Chicago E. Virginie 7-7747

F PERRY.-PLAZA MOTEL
1007 Park- Avė., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas?; telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel' 
501-623.9814. ’ .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EXA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J *

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Perdavimui

FETTING CONSTRUCTION
. 7152 South Kedzie Avenue 
Nauji namai ir remonto darbai 

atliekami sulig užsakymu.
JULIUS FETINGIS, savininkas 

' 778-8185

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. S9 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-I209

Rumunijos lanksčiausioj! sportini ri
sk, 14 metu amžiaus' Nadia Comanec/ 
pratinasi su gabia rumunu sporti
ninke Teodora Ungureanu. Nadės 
Corraneci filmas bus sukamas Ame
rikoje. Rumunijos valdžia panoro su
sukti filmą, vaizduojantį jaunos spor
tininkės lankstumą ir gerai suderin
tus raumenis. Visa nelaimė, kad jo-1 
sios filmo direktorius, šlavęs Rumu
nijoj gatves penkerius metus, panoro 
šluoti gatves Amerikoje, kad tiktai 
nereikėtu jam grįžti į komunistinę 
Rumuniją. Jis paprašė tremtinio tei
siu Amerikoje.

REAL e$TAT€ POtt SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

♦ ^UJiEMuMb šiemet suėjo 60 metę Minint ta rakaktį. gerbiant pirmu, 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi 
aua ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės lAliktmui ike 
blamaz Naujieną platinimo vajui.

*WJTENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvu 
neidamos ir nesi d ėdamos 1 sandėrius ru okupantadf ir jtj įgaliu 
Mniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jų bendrai iMtltu 
cljas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Mals pasimetimo, reto 
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, naudinga 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

rodė! Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu progj 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius - pasekti lietuviško 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, .bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
airiškų reikalu renesawBiu
KAINUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoje metami — $30.00, put<< rwfp — SII.OC 

trimi mėn. — $830, vienam man. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei matų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užslenlue 
ta — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

FTaAoma naudoti žemiau esančią atkarpą

D i M £ S I O 
52—30 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A t T ! S 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-4/ /O

Q Siunčiu _________  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejini*
vajau® proga paremdamas lietuviik^ spaudą.

Vajaus proga praiau siunti Naujienas vietų savaitę susipafc 
nimui nemokamai ir be Jokii; jsipareigojimą.

Našlė išnuomoja kambarį blaiviam 
asmeniui, saulėtoj Arizonoj, Rašyti 
Rašyti Mrs. Ramona. 12402 N. Esco
bar Way; Phoenix, Ar, 85022. L \ , Notary Public

2951 W. 63rd SL<TeL 436-7878 
. Insurance, Income Tax

PUIKUS 8* butu mūrinis, arti' šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa- 
amų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
i 'veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš^ $500 pajamų mėne
si

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
meg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į: vakarus nuo Califur- 
aijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
insurance. Income Tax

Apglėbesčiavusios, apibučiavu- 
sics, draugės veda Snūdienę į 
miegamąjį kambarį. Snūdienės 
širdisj jų manymu, turi dabar 
visai pašokti piestu ■.— pamačius, 
kad ne su tuščiais karštais glė
biais draugių ateita...

Snūdienė, įvesta i miegamą
jį, išrjiradžių nusišypso, bet tik 
akimirksniui. Viena iš moterų, 
Jyg netyčia, lyg tyčia, truputėlį 
pakelia antklodės kraštelį kad 
šeimininkė pamatytų, kokį gra
žų ir matracą draugės jai nu-, 
pirko... Snūdienė matracą ma
to. Ji tik susijaudinusiai, tru
putį susijaudinusiai, kaip tokį 
momentą ir tinka, paklausia ap
stojusių draugių:- ’•

— Kur padėjote'čiužini?
— Ir — daugiau nieko.
— Išmetėm ir kieme sudegi-

■Moterys skubina darbininkus, 
pačios zuja bute. Kas valandė
lę gali pareiti šios ruošiamos 
šventės kaltininkė — ir tuomet 
siurprizas nebūtų siurprizu! 
Darbininkai išnešė senąją lovą, 
o siurprizo darytojos ištempė į 
užpakalinį kiemelį sudeginti pa-

• SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS. ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Št, Chicago, UI. 60629 ♦ TeL WA 5-2787 
Dld«ll« patlrinlrlmai garot rOilaa (vairiu pralrfy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Prie Snūdienės būto sujudi
mas. Stovi sunkusis automobi
lis. Vyrai paskubomis neša į 
vidų gražią lovą, stalą ir dar kai 
ką. Manytum atrikraųsto. Bet 
ne. Ir paiixs šeimininkės nėra 
namie. Gerosios draugės nutai
kė laiką, kai šeimininkė išėjo 
apsipirkti, iš anksto rastu bū
du įėjo į butą ir dabar ten šei
mininkauja. Senoji lova su ne
tikusių čiužiniu turi būti išmes
ta, o jos vietoje turi stovėti nau
jausios mados puošni lova, ku
ri savo vaizdu užima didelę vie
tą brangiuose laikraščiuose skel
bimuose. Stalas iš valgomojo 
kambario turi laikinai nueiti į 
virtuvę, o jo vietoje stovės šis 
žibąs ir brangus pabūklas. 
Draugės skuba viską padaryti, 
kol dar pati šeimininkė nepa
rėjo...

Jūs pasakysite, kad tai pana
šu į kokį nors apiplėšimą šeimi
ninkavimą svetimuose namuose! 
Visai ne! Tai tik draugės, arti
mos ir žinomos draugės, ruošia 
Snūdienei siurprizą los namuo
se. Gimimo diena turi būti pa
minėta “atsakančiai”!

— Oi!... — gailiai sudejavo 
sunki moteris, kuri krisdama už
sigavo. — Oi!... Tame čiužinyje 
jūs sudeginot mano septynis 
tūkstančius!...

Atsigėrus} truputį vandens. 
Snūdienė patylėjo, laikoma ant 
rankų vienos draugės, pasidai
rė apsiblaususiomis akimis ap
linkui ir puolė į isteriką:

— Lauk, gyvatės!... Lauk!... 
Jūs suėdėt mano septynius tūks
tančius! Jūs!.;.

Ir isterikai nebuvo galo.
- Moterys, kaip raupsotąjį pa
laidojusios, tyliai ir skubiai 
slinko iš Snūdienės buto.

Viena, kantriausioji ir seniau
sioji tepasiliko. Ji klostė vė
liau šaltus kompresus ant ne
rimstančios Snūdienės galvos, 
kuri buvo padėta ant naujo pa-

: čikagiečiai Justinas Palu
binskas ir adVi Charles P. Kai 
įteikė po penkinę Mašinų fon
dui. Kakštėnas Jonas įteikė $4, 
o Leonas Geniotis $3. Dėkui vi
siems.

— Juozas ^Venclova, daugelio 
istorinių studijų autorius, lan
kėsi Naujienose su naujausia 
studija apie senovės lietuvių ti
kybą. Nesenūū iš spaudos išėjo 
jo 40 psl. studija “Senovės grai 
Kai, giruliai -ir geli tai, ir j ų ry
šys su ' lietuviais”. Gaunama 
Naujienose, kainuoja $1. Dėkui- 
p. J.'Venclovui^už bendradarbiu 
vimą ir $10 auką Mašinų, fon-

22U WEST CERMAK ROAD

Ytan Kasmucoua

HOURS t Mon.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 S«t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

nom, kur gi tokį bjaurybę lai
kysim! — linksmai tarė mote
ris, kuri parodė Snūdienei ma
tracą. ’ .

— Be juokų, moterys! Kur 
padėjote čiužinį?! — labiau su
jaudintu balsu klausia Snūdienė.

— Sudeginom, širdele! Tik
rai, sudeginom!... — visos links
mai klega. — Tu jau gulėsi ant 
naujo matraco ir laimės sapnus 
sapnuosi!...

“Laimės sapnai”! Snūdienė 
truputį pa blyško, norėjo ką sa
kyti, žadąs sustojo, ji instinkty
viai griebėsi oro ir... sukrito prie 
draugių kojų..,

— Kas atsitiko?!-Kas?... — 
išsigando moterys.

Viena puola kelti Snūdienę, 
tikrai manydama, kad ir ji joms 
artistišką siurprizą rodo, kita, 
nejuokais išsigandus, • bėga van
dens, trečia stovi, pati netekusi 
žado...

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE. GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St„ Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A n't I N AS

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šęi- 
mbš- ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 

linksma mo- laiškas ar blizgantis daiktas!
” -t . _ . ■

Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas- 

šiemetinėje dien. <Užsakykite jaš. = Užsaky- 
'entėje. Pa-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PamirĮ, senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

prasta čiužinį.- le kam jis dabar 
reikalingas, kai naujas matracus 
iškilmingai išsitiesė' ant nauji
telaitės, kviečiančios sapnuoti 

■ svajonių sapnus, Iqvos! Reikia, 
kad seno čiužinio neliktų nė pėd
sako. Ir dabar;baigia rūkti jo 
liekanos kieme, kaip dažnai rūks
ta ten deginami įvairūs neberei
kalingi dalykai.

Štai, jau viskas pabaigta. Bu
tas iššluotas, nežymu krausty
mo pėdsakų, pačios moterys, 
nerimstančios ir maloniai susi
jaudinusios. nusiplovė rankas 
tinkamai susispietė ir laukia šei
mininkės pareinant;'- 14

Duryse brakšteli Taktas. Tai 
ženklas šeimininkė pareina. 
Visoms dvigubai pasidaro nera
mu... . A .

Kai šviesos jungtukas sprak- 
teli ir šeimininkė daro žingsnį 
žengti į savo lizdą, iš visų 
slaptų kampų staigiai subėga jo^ 
draugės, subėgusios klega, voš 
atgaudamos kvapą, viena iš ki
tos atimdamos bučiuoja Snūdie
nę, su ja pradeda širdyse švęsti 
gimimo dieną...

— Siurprizas!
Snūdienė žino, kad tai yra vi

sų daroma. Ji net turėjo pagrin
do tikėtis to, bet vistiek širdis 
dreba pamanius, kad tai dabar, 
daroma tik jai vienai, tik jai — 
Snūdienei! Ir negali atsidžiaug
ti! Ar gi kasdien gimimo diena 
būna ?

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
ii in. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
S52,700. • :

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. . Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette °nrke. $38,000
<1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga

ražas. Originali 25 m. statyba.
Erdvūs 2 būtai. Senutė nepa

jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. S32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000‘savų pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
'^?4358 So. Washtenaw Ave. 
.. Tel.: 927-3559

Quarterly 
OUR SAYINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegularty! 
51/4%XC\

TESTAMENTAI ;
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos Jkaina 3>3.. Su legališko
mis formomis — $3.50. '

I Užsakymus su Money orde- 
:riū siusti: ’‘Naujienos”, 1739 S. 

Balzeko Lietuvių Kultūros mu-St., Chicago ini 60608. 
ziejaus bendradarbė ir Moterų 
vieneto valdybos' narė, pradėjo 
muziejaus biuleteny įdomų sky
relį — Dell Telis. Jame duoda
ma keleto sakinių painoka lie
tuviškai nemokantiems. Iš tų 
kelių sakinių gaunasi užangaža- 
vimas: įdomu ii 
kytis lietuviškai

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus dalyvavo
Chicagps tautybių šventėje. Pa- muj rašyti: Naujienos,'4739 So. 
rodos paviljoną ir prekystalį ap Halsted St., Chicago’- III. 60608 
tarnavo Annę ir Genė Paprotai, arba skambinti telefonu _ 421- 
Lilė Wiczek, Mae Lindberg, An.j6J.00. (Pr.)
na Pąnka .ir Karolė Balzekaitė: 1 • • ■__ • - '
Muziejaus' kalėdinė programa .iii;vi
ir vaišės bus gruodžio 12 d. '4- W pensimūkams- ir 
6:30 vai. Prograni&je dalyvaus.^rinjąi knrsai^ųąųgusiems. 
sol. Eleonora Zapdfenė/ir sesu-
tės Giedraitytės su^ dainomis ir iim® šŠTygų ir procedūros. 
orkestru. : Prašoma aukoti po 
$10 meniškos muziejaus iška
bos įrengimui. Tel. 847-2441.

— Antanina ir Kazimieras ši
muliai iš Lemontcr žiemos me
tui išvyko į Juno Beach apylin
kę Floridoje. J. Pelanis iš Con- 
card apsigyveno Dublin, Cąl.

— Illinois valstijos loterijoj
gruodžio 2 d. traukime laimėj d 
28 ir 967 nr., sjialva p— mėlyna. 
Car—a-Day Pacer. f

— Southwest kolegijos prez- 
d r. Virginia R. Keehan praneša, 
kad pavasario senlestran regis
tracija prasidės sausio 10 d- die 
ninėms, naktinėm^ ir pilno bei 
dalino laiko studijoms. Yra spe

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS, '" '
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6C8C8

AR JAU PASIDARŽTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug
— O- Balsienė iš Toronto pra padėti teisininko Prano šulo pa-

tęsė savo mielos mamytės A. ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
Kriaučiūnienės prenumeratą ir peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti, 
atsiuntė $2 lįž kalendorių taip knyga__
pat $3 Mašinų'fondui. Po $4 at-6 
siuntė Ju'ozas Patlaba iš Balti- 
morės ir Jodas Kedaitis, iš Le- 
monto apylinkės. Dėkui- už au
kas ir už ankstybą be raginimo 
prenumeratos pratęsimą tuo su 
taupant administracijai laiką ir 
sumažinant pašto bei kitokias iš 
laidas.

— Adelė Zunas iš Evanstono,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS. VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. X Gussen -i MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Ueciančius 1905 

metų ĮvykiuSį Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
~ ” rūpinimą. :_____ _____ .............................. ......... $8.00

Dr. A.' J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -----L——

• • , Minkštais viršeliais tik ,----- :—--------------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar; tik------------

galvio. Snūdienė blaškėsi ant 
lovos, už kurią buvo užmokėta 
septyni tūkstančiai dolerių ir i 
ta kaina, kuri buvo rodoma laik
raščio skelbime, pnėšįlovą par
duodant... H*

Arėjas Vitkauskas •
Chicago, Ill., 
1934.IX.2 d.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

vieningu
(f lietuvį kailininką 

Ik Chicago )e ------

OSMANĄ
(jmfiįkBURŠTEINĄ
•^KyS^hTel. 263^826

(įtaigos) ir
Mįį 677-848?

.wHrllP? (buto)

HŽLP WANTED— MALE
■ ; Reiku

WATCHMAN
5 day — 40 hour weeF.

S3 pertrouf to start 
MUST. SPEAK SOME .ENGLISH.

1432 West 21st St. . 
Call Don Edwards. 

226-4800.

BEST THINGS IN UFE

INSURED

WITH RfPAYMfNT 
TO FIT YOUR IIMCOMt

Mutual Federal 
Savings and Loan




